
Matreiðslumaður 

Fiskmarkaðurinn veitingahús í Aðalstræti 12 óskar eftir 

lærðum matreiðslumanni. Við erum rótgróinn veitinga-

staður, fögnum 12 ára afmæli á þessu ári en höfum 

aldrei verið ferskari og betri. Erum með opið öll kvöld 

vikunnar og einbeitum okkur að faglegri og fallegri 

matargerð og upplifun fyrir gestina. 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Sveinspróf í matreiðslu skilyrði

• Íslenskukunnátta er einnig skilyrði

• Hæfni til að vinna vel undir pressu og með öðrum

Kurteisi, stundvísi og metnaður eru okkar einkunnar orð.

Áhugasamir sendi umsókn á  

hrefna@fiskmarkadurinn.is eða hringi í síma 694 4884.

Þjónar og aðstoðarfólk í sal

Okkur á Fiskmarkaðnum vantar fólk í okkar góða hóp. 

Um er að ræða kvöldvinnu sem hentar frábærlega 

með skóla. Áhugi, stundvísi og reglusemi eru skilyrði, 

ásamt íslensku kunnáttu og reynsla á veitingastað 

skemmir ekki fyrir. 

Áhugasamir sendi umsókn á  

styrmir@fiskmarkadurinn.is

Aðalstræti 12, 101 Reykjavík   |   fiskmarkadurinn.is

����� ���� 	
���

���������� 	�
����������������  •  ������	��� ��  •  �� ��� ����  •  �����	����

���������� 	�
���������������� 
��� ���� ���� ����
�
��� ��� �� ����� 
�����������
� � ������
���������� ��� 
���� �� ����� �� ������������� ��� 
����� ���� ��� �
 ��� ����� � 	�
� 
�	��� � �� ���	���� �
���� ���� ��� 
	�
�� ��� 	������� �� ����� �������!
�������� � 	�
��������������� 

"��� ��� ����� ������ 	�
�� ����
�� 
	�� ������������� # 
������ $%$% ��� 
����&�� 
��� # ��# ����� ���������� 
	�
��� '���� ����
����� ����� �� ���� 
���������� �� ����� ����������� ��� 
	������ ���� ��
�� ��� ����� ��� �� 
����� ��� 

(��� ������ �))� )��
�&��� *+� 
��)�� 
���� ���� � $%� ��)�� 
���� 
������ ,�������� �))�-������ �� 
	�
������
�� � ��������
����� 
# 	���& ����� �� 
���� � 	�����#�� 
�.� /000��	����1� 

��������!��
 � 
�"#���$ �!������

�����	����

���������� 
	�
����������������

----------- AtvinnublalJ MorgunblalJsins 

Jl}oreunlltlabib mbl.is FINNA � 

atvinna@mbl.is  •  Sölufulltrúi •  Richard Richardsson, richard@mbl.is, 569 1391 



MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 14. SEPTEMBER 2019 33

hagvangur.is

Starfsmaður í iðgjalda- og lífeyrisdeild
Almenni lífeyrissjóðurinn óskar eftir starfsmanni í iðgjalda- og lífeyrisdeild sjóðsins. Um er að ræða fullt starf sem felst m.a. 
í samskiptum við sjóðfélaga og vinnuveitendur sem greiða til sjóðsins, innheimtu iðgjalda og vinnu við lífeyrisúrskurði.

Starfssvið
• Samskipti við sjóðfélaga og vinnuveitendur

• Afgreiðsla lífeyrisúrskurða

• Innheimta iðgjalda 

•  Almennar afstemmingar

•  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Viðskiptafræðimenntun eða önnur sambærileg 

menntun

• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

• Skipulögð vinnubrögð

• Jákvæðni og góð hæfni í mannlegum 
samskiptum

• Góð almenn tölvukunnátta

Upplýsingar veitir:

Inga Steinunn Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Almenni lífeyrissjóðurinn er fullgildur lífeyrissjóður og hefur starfsleyfi samkvæmt lögum um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Hjá sjóðnum starfar samheldinn hópur starfsmanna sem leggur metnað 
sinn í að vinna vel fyrir sjóðfélaga og veita úrvalsþjónustu. Í boði er vinnustaður sem hlúir að starfsfólki með góðri 
vinnuaðstöðu og áhugaverðum og fjölbreyttum verkefnum.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins  •  Skógarhlíð 14  •  S: 528 3000  •  www.shs.is

Hæfniskröfur og eiginleikar

○  Háskólagráða sem nýtist í starfi 
(meistarapróf kostur)

○  Góð bókhaldsþekking og reynsla af 
bókhaldsstörfum og uppgjörsvinnu

○  Þekking og reynsla af opinberri 
stjórnsýslu kostur

○  Marktæk reynsla og hæfni í 
verkefnastjórnun og áætlanagerð

○  Góð tölvukunnátta (reynsla af 
Navision er kostur)

○  Færni í mannlegum samskiptum 

○  Frumkvæði, skipulagshæfileikar    
og sjálfstæð vinnubrögð

FJÁRMÁLASTJÓRI
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
leitar að öflugum fjármála stjóra til 
að sinna daglegri fjármálastýringu 
stofnunarinnar. Starfið heyrir beint 
undir slökkviliðsstjóra.

Meginverkefni fjármálastjóra 
eru daglegur rekstur fjármála, 
áætlanagerð og uppgjör, útboðsmál, 
samningagerð, rekstur fasteigna og 
miðlun stjórnendaupplýsinga. 

Starfið er bæði umfangsmikið og krefjandi og hent-

ar einstaklingi sem býr yfir færni til að vinna undir 

álagi að mörgum fjölbreyttum verkefnum á sama 

tíma. Fjármála stjóri er hluti af framkvæmdastjórn 

slökkviliðsins og vinnur náið með slökkviliðsstjóra 

og framkvæmda stjórn að því að framfylgja stefnu 

og ná rekstrarmarkmiðum stofnunarinnar.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Óðinsdóttir 

mann auðs stjóri SHS í gegnum netfangið 

ingibjorgo@shs.is eða í síma 528 3122. Umsóknir 

sem innihalda ferilskrá, rökstuðning fyrir umsókn 

og prófskírteini skulu berast í sama netfang. 

Umsóknar frestur er til og með 1. október 2019.

SLÖKKVILIÐ HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS bs.  

Launafulltrúar, 
gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is



34 MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 14. SEPTEMBER 2019

 
 
 
 
 

Kirkjuvörður 
Óháði söfnuðurinn óskar eftir 

kirkjuverði í 50% starf 
Við leitum að samviskusömum, jákvæðum 
og þjónustuliprum einstaklingi sem einnig 
er góður í mannlegum samskiptum. 

Meðal verkefna er dagleg umsjón með 
kirkju, móttaka á fólki, dagleg þrif, umsjón 
með eldhúsi og ýmislegt sem til fellur. 

Umsóknarfrestur er til 20. september, 
umsóknir sendist á bjorgval@gmail.com 

55% staða Snyrtifræðings/Hjúkrunarfræðings 
og 55% staða Móttökuritara 
Reyklaus vinnustaður. Báðar stöðurnar geta tímabundið krafist 
hærra hlutfalls. Fyrri staðan er laus nú þegar, hin 1. jan.  
Stöðurnar krefjast mikillar sjálfstæðni, tölvureynslu og reynslu 
í mannlegum samskiptum. Seinni staðan krefst jafnframt 
bókhaldsreynslu.

Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og 
kynningarbréfi til utlitslaekning@utlitslaekning.is.   
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Snyrtifræðingur/ 
Hjúkrunarfræðingur
Móttökuritari

Skemmuvegi 4 · 200 Kópavogi · Sími 540 1800
 litlaprent@litlaprent.is · midaprent@midaprent.is

Hress og lagtækur starfsmaður óskast í 50-80%  
starf við pökkun á límmiðum, tiltekt pantana, 
útkeyrslu og annað tilfallandi í dagvinnu.
 
Íslenskukunnátta skilyrði og bílpróf. Einungis 
stundvís og reglusamur einstaklingur kemur til 
greina. Þarf að geta byrjað fljótlega. 

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Umsókn sendist á helgi@litlaprent.is eða í 
síma 864 3133 (Helgi Valur)

Starfskraftur 
óskast 

 
Húsasmíðameistari 

getur bætt við sig verkefnum 
 

Vinsamlega hafið samband í síma 
897-5396 eða 690-4224 

Vegagerðin auglýsir eftir verkfræðingi eða tækni-
fræðingi til að sinna star� �eil�arst��ra tækni�eil�ar 
á Austursvæði. Um er að ræða fullt starf 
�g starfst�ðin er á �eyðar�rði. 

Starfssvið
Við erum að leita eftir verkfræðingi eða tæknifræðingi 
sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi verkefni 
á sínu fagsviði, áætlanagerð og tæknilegan 
undirbúning vegna nýframkvæmda og viðhaldsverka, 
ásamt umsjón með nýframkvæmdum. Umsjón með 
skipulagsmálum, umsögnum og ley�sveitingum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verkfræðingur eða tæknifræðingur.
• Reynsla af ámóta störfum er kostur.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
• �kipulögð og öguð vinnubrögð í star�.
• Góð íslenskukunnátta.
• Kunnátta í ensku og einhverju norðurlandamáli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2019. Umsóknir berist á netfangið 
starf@vegagerdin.is.  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun 
og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
�ánari upplýsingar um star�ð veitir �veinn �veinsson svæðisstjóri �ustursvæðis 
(sveinn.sveinsson@vegagerdin.is ) og í síma 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Deildarstjóri tæknideildar
á Austursvæði

Verkstjóri í fiskvinnslu
Einhamar Seafood er fiskvinnslufyrirtæki í Grindavík sem sérhæfir sig í veiðum og vinnslu á 
bolfiski sem fluttur er út ferskur með flugi dag hvern.
Við leitum að góðum verkstjóra til að sinna daglegri stjórnun í vinnslu og framleiðslustýringu.
Menntunar og hæfniskröfur
• Fiskiðnaðarmenntun er kostur eða menntun og reynsla sem nýtist í starfi. 
• Þekking og reynsla í vinnslu á fiski og stjórnun er nauðsynleg.
• Skipulögð vinnubrögð og stundvísi.
Umsóknir eru trúnaðarmál og er þeim öllum svarað.
Frekari upplýsingar veitir
Alda Agnes Gylfadóttir framkvæmdastjóri alda@einhamarseafood.is sími 867 0370

Atvinnublað Morgunblaðsins
fimmtudaga og laugardaga

Er atvinnuauglýsingin þín á besta stað?
Sendu pöntun á atvinna@mbl.is eða  
hafðu samband í síma 569 1100

Allar auglýsingar birtast í  
Mogganum, á mbl.is og finna.is

stað?
a 

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Bryggjugata og Miðbakki. Gatnagerð og lagnir,  
útboð nr. 14651.

• Sjálfvirk almenningssalerni í Reykjavík, EES  
útboð nr. 14650.

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

ÚTBOÐ
Reykja vík ur borg
Innkaupaskrifstofa   
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík. 
Sími 411 1111 
Netfang: utbod@reykjavik.is 

 
 
 
 
   
   
    
 

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

 
 
 
 
  
Tilboðsfrestur að renna út ! 
 
Tilboðsfrestur vegna áður auglýsts útboðs 
Bandaríska varnarmálaráðuneytisins á verkefnum 
á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli er að renna 
út. Tilboðum verður að skila fyrir kl 14:00 þann 
30. september nk. 
 
Nánari upplýsingar eru aðgengilegar á vefsíðunni 
Federal Business Opportunities, 
https://www.fbo.gov/ 
 
P19001: Airfield Upgrades, P19002: Beddown 
Site Preparation, P19003: Dangerous Cargo Pad 
Keflavik, Iceland 
Solicitation Number: N6247019R5017 
Agency: Department of the Navy 
Office: Naval Facilities Engineering Command 
Location: NAVFAC Atlantic 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppboð 
Einnig birt á www.naudungarsolur.is. 

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

Óðinsgata 14A, Reykjavík, fnr. 200-7076 , þingl. eig. HV 10 ehf., gerð-
arbeiðendur Orkuveita Reykjavíkur-vatns sf., Reykjavíkurborg og 
Kjölur Byggingafélag ehf., miðvikudaginn 18. september nk. kl. 
10:30. 

Klapparstígur 11, Reykjavík, fnr. 200-3191 , þingl. eig. Jóna Auður 
Haraldsdóttir, gerðarbeiðendur Orkuveita Reykjavíkur-vatns sf., 
Reykjavíkurborg, Landsbankinn hf. og Tryggingamiðstöðin hf., 
miðvikudaginn 18. september nk. kl. 11:00. 

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 

13. september 2019 

Uppboð 
Einnig birt á www.naudungarsolur.is. 

Framhald uppboðs á eftirfarandi eign verður háð á 
henni sjálfri, sem hér segir: 

Stigahlíð 28, Reykjavík, fnr. 203-1030 , þingl. eig. Guðrún Margrét 
Þrastardóttir, gerðarbeiðandi Reykjavíkurborg, fimmtudaginn 19. 
september nk. kl. 10:00. 

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 

13. september 2019 

Nauðungarsala

 
 
 
 
  
ALÞINGI 

NÝBYGGING - JARÐVINNA 

Útboð nr. 21050 
 
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Alþingis óskar 
eftir tilboðum í jarðvinnu vegna skrifstofu- og 
þjónustubyggingar á horni Vonarstrætis og 
Tjarnargötu í Reykjavík, samkvæmt uppdráttum 
Studio Granda sem hlaut 1. verðlaun í samkeppni 
um hönnun hússins. Stærð nýbyggingar verður 
um 6.200 m2. 
 
Númer:  21050 
Útboðsaðili:  Ríkiskaup 
Tegund:  Verksamningur 
Útboðsgögn afhent:  13.9.2019 
Fyrirspurnarfrestur:  14.10.2019 
Opnun tilboða:  22.10.2019 
 
Útboðsgögn hafa verið aðgengileg í rafrænu 
útboðskerfi Ríkiskaupa, TendSign, frá og með 
föstudeginum 13.9.2019. 
Ekki verður haldinn hefðbundinn opnunarfundur. 
Tilboðum skal skilað rafrænt í útboðskerfinu fyrir 
kl. 11.00 þann 22. október 2019. 
Nánari upplýsingar er að finna í rafrænu 
útboðskerfi Ríkiskaupa, https://tendsign.is/  
Leiðbeiningar: https://www.rikiskaup.is/is/utbodst-
hjonusta/leidbeiningar-fyrir-tendsign 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppboð 
Einnig birt á www.naudungarsolur.is. 

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

Merkurteigur 3, Akranes, fnr. 210-2186 , þingl. eig. Margrét Marta 
Ólafsdóttir, gerðarbeiðandi Sjóvá-Almennar tryggingar hf., 
miðvikudaginn 18. september nk. kl. 11:00. 

Stillholt 17, Akranes, fnr. 210-0450 , þingl. eig. Gígja Garðarsdóttir, 
gerðarbeiðendur Akraneskaupstaður og Íbúðalánasjóður og Orku-
veita Reykjavíkur-vatns sf., miðvikudaginn 18. september nk. kl. 11:30. 

Sýslumaðurinn á Vesturlandi 

13. september 2019 

Tilboð/útboð

 
 
 
 

Útboð nr. 20306 
Endurnýjun á sátri rafals í 

Sultartangastöð 
 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í 
endurnýjun á sátri rafals í Sultartangastöð,  
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20306. 

Verklok eru 1.9.2021  
Vettvangsskoðun verður í Sultartangastöð 
þann 25. september 2019 kl. 16:00. 
 
Skýringarfundur um tæknileg málefni verður 
haldinn 26. september kl. 8:30 á 
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík. 
 
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef 
Landsvirkjunar, http://utbod.lv.is  

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, 
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 
12:00 þriðjudaginn 5. nóvember 2019 þar 
sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og 
lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska. 

 
 
 
 
 
 

20997 - FORVAL UM YFIRFERÐ 

SÉRUPPDRÁTTA 

NÝR LANDSPÍTALI VIÐ HRINGBRAUT 

MEÐFERÐARKJARNI 
 
Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir umsóknum 
um þátttökurétt í útboði á yfirferð séruppdrátta 
vegna útgáfu byggingaleyfis fyrir meðferðakjarna 
sem verður hluti af nýjum Landspítala við 
Hringbraut í Reykjavík. Hér er um að ræða opið 
forval en útboðið verður lokað öðrum en þeim 
bjóðendum sem tekið hafa þátt í forvalinu og 
uppfyllt allar kröfur þess. Engin takmörkun er 
á fjölda bjóðenda. Þannig verður öllum þátttak- 
endum sem uppfyllt hafa kröfur forvalsgagna og 
staðist forval boðið að taka þátt í lokuðu útboði. 
Ekki verður greitt fyrir þátttöku í forvali þessu. 
Niðurstöður forvalsins skulu gilda í 6 mánuði eftir 
að þær liggja fyrir. Forval þetta er án skuldbind-
ingar fyrir verkkaupa, hvort og hvenær verkefnið 
verður boðið út og þá í hvaða áföngum. Niður-
stöður forvalsins skulu gilda í 6 mánuði talið frá 
því að þær verða kynntar. Kynningarfundur fyrir 
þátttakendur verður haldinn í húsakynnum NLSH.  
 
 
 
 
 
 

Smáauglýsingar

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 

Til sölu

KRISTALS LJÓSAKRÓNUR 
í Glæsibæ 
Glæsilegar kristalsljósakrónur fyrir 
falleg heimili. Handskornar kristals-
ljósakrónur, veggljós, matarstell, 
kristalsglös til sölu.  

BOHEMIA KRISTALL 
Glæsibær 
Sími 7730273 

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. 

Húsviðhald

Vantar þig 
fagmann?
FINNA.is


