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ORF Líftækni hf. óskar eftir að ráða hæ�leikaríkan og ö�ugan einstakling til 

að leiða alþjóðlega markaðssetningu á BIOEFFECT. Leitað er að afburða 

einstaklingi með víðtæka reynslu á sviði markaðsmála. Viðkomandi leiðir 

markaðsstarf fyrirtækisins á þessu sviði með sérstakri áherslu á erlenda 

markaði. Starf markaðsstjóra felst í að fylgja eftir og e�a enn frekar alþjóðlega 

markaðssetningu á BIOEFFECT vörumerkinu.

BIOEFFECT er nú þegar í fremstu röð, hefur hlotið fjölda alþjóðlegra 

verðlauna og var í fyrra valin �mmta besta vara í heiminum af Madame Figaro 

Beauty Guide. BIOEFFECT er selt í 30 löndum, y�r 1000 verslunum og seldist 

fyrir 3.5 milljarða árið 2015.

www.bioeffect.com 

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson 
(thordur@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir 
(helga@intellecta.is) ráðgjafar hjá Intellecta í síma 511 1225. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2016

MARKAÐSSTJÓRI
FYRIR BIOEFFECT HÚÐVÖRUR

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál 
og þeim svarað.

Framkvæmdastjóri SFS

Tilgangur Samtakanna er að gæta 
hagsmuna íslenskra fyrirtækja í sjávarútvegi.

Aðild að Samtökunum geta fengið fyrirtæki 
og sjálfstæðir atvinnurekendur sem starfa í 
sjávarútvegi. 

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi eiga aðild 
að Samtökum atvinnulífsins með þeim 
réttindum og skyldum sem kveðið er á um í 
samþykktum þeirra.

Nánari upplýsingar um Samtökin má finna á 
heimasíðu þeirra www.sfs.is. 

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is fyrir 1. júní 2016 og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Stjórnunarreynsla
•	Þekking	á	sjávarútvegi	er	kostur
•	Reynsla	af	erlendri	samvinnu
•	Framúrskarandi	samskiptahæfileikar
•	Skipulögð	vinnubrögð	og	frumkvæði	í	starfi
•	Rík	ábyrgðartilfinning	og	faglegur	metnaður
•	Góð	færni	í	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti
•	Góð	tungumálakunnátta	er	skilyrði,	a.m.k.	enska	
og	eitt	Norðurlandamál

Helstu verkefni

•	Stjórnun	og	ábyrgð	á	daglegum	rekstri
•	Eftirfylgni	með	stefnu	og	ákvörðunum	stjórnar	og	
samþykktum	aðalfundar

•	Ábyrgð	á	starfsemi	SFS	gagnvart	stjórn
•	Stuðlar	að	góðum	tengslum	við	félagsmenn	um	allt	
land,	styður	og	samhæfir	starf	þeirra

•	Samningagerð
•	Stjórnun	og	ábyrgð	á	starfsemi	Samtakanna	á	
erlendum	vettvangi

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafa sett sér menntastefnu og umhverfisstefnu sem finna má á heimasíðu 
Samtakanna.

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi óska eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að öflugum 
einstaklingi í krefjandi stjórnunar- og leiðtogastarf þar sem reynir á samskiptahæfni, 
frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.



| AtvinnA | 14. maí 2016  LAUGARDAGUR2

Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum 
einstaklingum til að vinna að  
framleiðslu á VARMA ullarvörum og 
sérframleiðslu á ullarvörum fyrir 
hönnuði á saumastofu okkar í Ármúla .

Hæfniskröfur:
• Reynsla eða almenn kunnátta á saumavélar

og í saumaskap.
• Metnaður, drifkraftur og geta unnið sjálfstætt 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Jákvætt viðhorf til teymisvinnu 

 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á 
Íslandi. Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth 
of Iceland. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa og 
nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn 
fallegar og vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll 
framleiðsla fer fram á Íslandi. Umsvif fyrirtækisins eru í 
stöðugri aukningu og og leitum við því að einstakling sem 
hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbyggingu á 
þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig www.varma.is og 
á Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum 
einstaklingum til að vinna að  
framleiðslu á VARMA ullarvörum og 
sérframleiðslu á ullarvörum fyrir 
hönnuði á saumastofu okkar í Ármúla .

Hæfniskröfur:
• Reynsla eða almenn kunnátta á saumavélar

og í saumaskap.
• Metnaður, drifkraftur og geta unnið sjálfstætt 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Jákvætt viðhorf til teymisvinnu 

 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á 
Íslandi. Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth 
of Iceland. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa og 
nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn 
fallegar og vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll 
framleiðsla fer fram á Íslandi. Umsvif fyrirtækisins eru í 
stöðugri aukningu og og leitum við því að einstakling sem 
hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbyggingu á 
þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig www.varma.is og 
á Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Við leitum að drífandi og jákvæðum  
starfsmanni með áhuga á ullariðnaði,  

í prjónasal í verk- smiðju okkar að  
Ármúl 31, 108 Reykjavík.

Umsóknir sendist á saeunn@varma.is fyrir 27.maí.

Starfssvið:
•	 Rekstur, forritun og viðhald prjónavela

Menntun:
•	 Nám í vélvirkjun, rafeindavirkjun eða  
 sambærilegum iðngreinum er kostur.

Starfsreynsla:
•	 Reynsla af vélaviðgerðum og vinnu við fram 
 leiðsluvélar

Hæfniskröfur:
•	 Metnaður, drifkraftur og áreiðanleiki
•	 Góðir	skipulagshæfileikar	og	geta	unnið	 
 sjálfstætt.
•	 Góðir	samskiptahæfileikar
•	 Tölvu-	og	enskukunnatta.	 

Glófi	ehf	er	stærsti	framleiðandi	á	prjóna-	og	mokkavöru	á	
Íslandi.	Aðalvörumerki	fyrirtækisins	er	VARMA	the	warmth	
of Iceland. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa og 
nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn fallegar 
og	vandaðar	prjóna-	og	mokkavörur.	Öll	framleiðsla	fer	fram	
á	Íslandi.	Umsvif	fyrirtækisins	eru	í	stöðugri	aukningu	og	og	
leitum við því að einstakling sem hefur áhuga og metnað til að 
taka	þátt	í	uppbyggingu	á	þessu	gamalgróna	vörumerki.	 
Sjá	einnig	www.varma.is	og	á	Facebook	undir	VARMA	the	
warmth	of	Iceland

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Dal

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Leikskólasérkennari í leikskólann Marbakka

Grunnskólar

· Deildarstjóri á eldra stig í Álfhólsskóla

· Tónmenntakennari í Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla

· Dönskukennari í Kópavogsskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Lindaskóla

Velferðasvið

· Starfsfólk á heimili fatlaðs fólks

· Félagsráðgjafi í barnavernd

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

Sérfræðingur í bráðalækningum - Sjúkrahúsið á Akureyri
Laus er til umsóknar staða sérfræðings við bráðamóttöku Sjúkrahússins á Akureyri. Um er að ræða fulla klíníska stöðu í dag-
vinnu með þátttöku í kennslu unglækna og annarra heilbrigðisstétta. Möguleiki á vöktum í sjúkraflugi. Umsækjendur skulu hafa 
íslenskt lækningaleyfi og fullgild réttindi í bráðalækningum en til greina kemur að horfa til annarra sérfræðiréttinda.

Staðan veitist frá 1. júlí 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Bráðamóttakan sinnir móttöku veikra og slasaðra, hún er opin allan sólarhringinn og er sú stærsta á landinu utan hö-
fuðborgarsvæðisins. Árlega eru komur á bráðamóttöku um 16.500. Bráðamóttakan er starfrækt í nýendurbættu húsnæði. 
Við ráðningu verður lögð áhersla á faglega þekkingu ásamt hæfileikum á sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða.

Næsti yfirmaður er forstöðulæknir bráðalækninga. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs. 

Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Stefán Steinsson, forstöðulæknir bráðalækninga, í síma 4630100 eða  
í tölvupósti stefan@sak.is. Einnig gefur Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og  

gæðasviðs upplýsingar um stöðuna í síma 4630100 eða í tölvupósti hildig@sak.is  
Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2016.

Umsóknum skal skilað rafrænt á vef sjúkrahússins www.sak.is
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt upplýsingum um  

fræðilegar rannsóknir, rit- og kennslustörf og staðfest afrit af fylgigögnum.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Gildi Sjúkrahússins á Akureyrir eru: Öryggi – samvinna – framsækni. 
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins sem er reyklaus vinnustaður.

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Starfsmaður  
í markaðs- og þjónustudeild noxmedical.com

Þjónustufulltrúi þarf að tileinka sér afbragðs þekkingu á framleiðsluvörum Nox Medical og kerfum 
sem þeim tengjast. Þjónustufulltrúi er hluti af markaðs- og þjónustudeild Nox Medical sem aðstoðar 
og leiðbeinir viðskiptavinum.
 
Starfið krefst framúrskarandi samskiptahæfileika og þarf viðkomandi að eiga auðvelt með að 
koma frá sér flóknum upplýsingum á auðskilin hátt. Þolinmæði og þjónustulund gagnvart öllum er 
lykilatriði. 

Ábyrgð

› Veita viðskiptavinum og dreifingaraðilum 
stuðningsþjónustu.

› Veita viðskiptavinum tækni- og bilanagrein-
ingarþjónustu.

› Annar tilfallandi stuðningur við markaðs- og 
þjónustudeild.

Hæfni og reynsla

› Tæknimenntun.
› Reynsla og þekking á upplýsingatækni  

og netþjónustu.
› Afburða enskukunnátta, bæði í töluðu  

og rituðu máli.
› Þjónustulund gagnvart viðskiptavinum.
› Hæfileikar til að vinna sjálfstætt og sem  

mikilvægur hluti af teymi.
› Reynsla af þjónustu við viðskiptavini,  

augliti til auglitis.

Umsóknir og starfsferilsskrá skal senda á work@noxmedical.com.
Ítarlegri upplýsingar má nálgast á www.noxmedical.com/careers  
eða með því að senda póst á netfangið ingvar@noxmedical.com.

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2016.
Öllum fyrirspurnum og umsóknum verður svarað 
og þær meðhöndlaðar af fyllsta trúnaði.

 Þjónustufulltrúi óskast í markaðs- og þjónustudeild Nox Medical

Nox Medical er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu í þróun og framleiðslu á búnaði til greiningar á 
svefnröskunum. Vörur okkar bæta líf fólks með því að gera svefngreiningar einfaldari og þægilegri.
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ÁFENGIS- OG  
VÍMUEFNARÁÐGJAFI

Laus er til umsóknar staða áfengis- og vímuefnaráðgjafa við 
Sjúkrahúsið Vog. Starfshlutfall er 100%. Staðan er laus nú 
þegar eða eftir samkomulagi.
Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í daglegri ráðgjöf á Sjúkrahúsinu Vogi og öðrum 
starfsstöðum SÁÁ. Þetta innifelur m.a. vaktskyldu, samskipti 
og þjónustu við sjúklinga auk þverfaglegrar samvinnu.
Hæfniskröfur
Löggilding til starfa sem  áfengis- og vímuefnaráðgjafi á 
Íslandi.
Góð færni í mannlegum samskiptum og skipulögð vinnubrögð 
Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og SFR. Umsóknum skal 
skilað á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 45, 110 Reykjavík eða í 
tölvupósti á: hjalti@saa.is
Nánari upplýsingar veitir Hjalti Björnsson, dagskrárstjóri  
s. 8247620, netfang: hjalti@saa.is

NÁM Í ÁFENGIS- OG 
VÍMUEFNARÁÐGJÖF

Lausar eru til umsóknar stöður nema í áfengis- og vímuefna-
ráðgjöf við Sjúkrahúsið Vog. Starfshlutfall er 100%. 
Helstu verkefni og ábyrgð
Námið fer fram á heilbrigðisstofnunum SÁÁ þar sem áfengis- 
og vímuefnaráðgjafanemar fá starfs- og námsaðlögun auk 
kennslu. Sjá nánar námskrá http://saa.is/grein/um-afengis-
og-vimuefnaradgjafa-saa/
Hæfniskröfur
Stúdentspróf æskilegt.
Góð færni í mannlegum samskiptum og skipulögð vinnubrögð 
Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og SFR. Umsóknum skal 
skilað á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 45, 110 Reykjavík eða í 
tölvupósti á: hjalti@saa.is

Nánari upplýsingar veitir Hjalti Björnsson, dagskrárstjóri  
s. 8247620, netfang: hjalti@saa.is 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 
auglýsir eftir matreiðslumanni 

Við leitum að faglærðum matreiðslumanni til að stýra mötuneyti 
Framhaldsskólans í Mosfellsbæ. Mötuneytið er rekið í anda heilsu- 
eflandi framhaldsskóla og áhersla lögð á hollan og næringarríkan 
mat. 

Viðkomandi þarf að vera hugmyndaríkur og sjálfstæður í vinnu-
brögðum, hafa farsæla reynslu af svipuðum rekstri, góða færni  
í mannlegum samskiptum og áhuga á að umgangast ungt fólk.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2016.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast Jóni Eggerti Bragasyni skólameistara á netfangið 
joneggert@fmos.is  í síðasta lagi 30. maí 2016. Umsóknir þurfa ekki 
að vera á sérstökum eyðublöðum. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Skólameistari
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Framkvæmdastjóri Klifurfélags Reykjavíkur
Stjórn Klifurfélags Reykjavíkur auglýsir eftir  
kraftmiklum einstakling með áhuga á íþróttum og 
íþróttastarfi í starf framkvæmdastjóra félagsins  
sem er fullt starf.

Starfssvið
•         Umsjón með daglegum rekstri Klifurhússins
•         Innkaup á aðföngum og vörum til endursölu
•         Skipulagning þjálfunar og hópa
•         Starfsmannahald og skipulagning vakta
•         Samskipti við birgja og bókara
•         Ýmis önnur verkefni í samráði við stjórn

Hæfniskröfur
•         Viðkomandi þarf að vera drífandi og jákvæður
•         Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð  
 vinnubrögð
•         Rík samskiptafærni, sveigjanleiki og  
 þjónustulund
•         Menntun sem nýtist í starfi er æskileg

Klifurfélag Reykjavíkur er áhugamannafélag og er 
tilgangur þess að stuðla að framgangi klifuríþrótta 
hér á landi og auka áhuga almennings á íþróttinni. 
Félagið hyggst ná tilgangi sínum með því að gangast 
fyrir námskeiðahaldi, keppnum og annars konar  
kynningarstarfsemi, auk þess sem félagið hyggst 
stuðla að því að félagsmönnum standi til boða 
fullnægjandi æfingaaðstaða. Klifurhúsið er staðsett í 
Ármúla 23 þar sem verður starfsvettvangur  
framkvæmdastjóra.

Umsókn sendist á andrimar1993@gmail.com og skal 
fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram kemur 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Andri Már Ómarsson  
formaður Klifurfélags Reykjavíkur  
andrimar1993@gmail.com eða í síma 869 1178

Umsóknarfrestur er til 28. maí 2016

ORF Líftækni hf. óskar eftir að ráða bókara til að sjá um bókhald ORF Líftækni 
og dótturfélags þess, BIOEFFECT ehf. Leitað er að atorkusömum og traustum 
starfsmanni með góðan skilning á bókhaldi, reynslu í notkun bókhaldskerfa og 
skilningi á tengslum bókhalds við starfseiningar fyrirtækja og reikningsskil. 
Hlutastarf til að byrja með kemur til greina.

ORF Líftækni er íslenskt líftæknifyrirtæki sem framleiðir frumuvaka (human 
growth factors) með plöntuerfðatækni, þar á meðal EGF frumuvakann 
(Epidermal Growth Factor). ORF Líftækni er eina fyrirtækið í heiminum í dag 
sem framleiðir húðvörur með þessari aðferð. Húðvörurnar eru markaðssettar 
undir vörumerkinu BIOEFFECT sem er nú þegar í fremstu röð á snyrtivöru-
markaði. BIOEFFECT er selt í 30 löndum, y�r 1000 verslunum og seldist fyrir 
3.5 milljarða árið 2015.

Nánari upplýsingar veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og 
Ari Eyberg (ari@intellecta.is) ráðgjafar hjá Intellecta í síma 511 1225. 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja 
starfsferilskrá. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál og þeim svarað.

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2016 

Nánari upplýsingar má �nna á www.orf.is og www.bioeffect.is

This advertisement can be seen in English on www.orfgenetics.com

Starfssvið
• Ábyrgð á bókhaldi félagsins ásamt dótturfélagi 
• Umsýsla með reikninga og samþykktir þeirra
• Afstemmingar og uppgjör
• Uppgjör virðisaukaskatts
• Samskipti við birgja, viðskiptavini og yfirvöld er tengjast stöðu 
 í bókhaldi og uppgjörum
• Eftirlit með innheimtu og öðrum þáttum er tengjast bókhaldi
• Miðlun upplýsinga úr bókhaldskerfinu
• Önnur tengd verkefni, s.s. innleiðing og uppsetning á nýju bókunarkerfi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðurkenndur bókari eða sambærileg menntun
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Reynsla af notkun bókhaldskerfisins Microsoft Dynamics Nav. er æskileg
• Nákvæm vinnubrögð
• Góður almennur skilningur á bókhaldi og tengslum þess
 við rekstur félagsins
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

BÓKARI
hjá ORF Líftækni

Það er markmið okkar að viðskiptavinir uppli� í öllum sínum samskiptum við TM að ekkert 
tryggingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn áföllum. Í því felst að viðskiptavinurinn sé rétt 
tryggður á hverjum tíma og fái ávallt framúrskarandi þjónustu við úrlausn sinna mála hvort 
heldur við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum eða greiðsluþjónustu.TM hefur staðið 
efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni í fjórtán skipti af sautján og er það íslenska 
fyrirtæki sem oftast allra hefur hlotið viðurkenninguna.

Ertu frábær
í mannlegum 
samskiptum?

TM auglýsir starf innan tjónaþjónustu félagsins.

Starfssvið:
• Almenn tjónaafgreiðsla 

lausafjártjóna, gæludýratjóna o.�.

• Bakvinnsla tjóna

• Önnur tilfallandi verkefni innan 
tjónaþjónustu TM

Hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun 

(stúdentspróf eða ígildi þess)

• Góð tölvukunnátta ásamt góðri 
íslensku- og enskukunnáttu

• Framúrskarandi samskiptahæfni 
og þjónustulund

• Geta til að starfa sjálfstætt og sem 
hluti af hópi

Einstaklingar sem uppfylla 
framangreindar hæfniskröfur og hafa til 
að bera frumkvæði, kraft og 
útsjónarsemi eru hvattir til að sækja um 
star�ð.

Umsóknarfrestur er til og með 
23. maí n.k. Umsækjendur eru 
beðnir að senda ferilskrá ásamt 
kynningarbré� á netfangið 
starf@tm.is.

Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál 
og öllum umsóknum verður svarað. 

Upplýsingar veitir 
Ólafur Haukur Ólafsson, 
forstöðumaður eignatjóna TM 
(olafur@tm.is)

www.tm.is

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans okkar megin viðfangsefni. 



Framkvæmdastjóri Stjórnstöðvar ferðamála

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Dagleg stjórnun og rekstur
• Stjórnun á fjölþættum og yfirgripsmiklum verkefnum
• Samþætting, skipulag og stefnumótun
• Byggja upp tengslanet við og á milli helstu hagaðila, 

leiða samstarf og samráð þeirra á milli
• Greiningar og skýrslugerð
• Kynningarmál og samskipti við fjölmiðla

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Yfirgripsmikil reynsla af verkefnastjórn, 

stefnumótunarvinnu og áætlanagerð
• Víðtæk þekking og reynsla af rekstri og stjórnun
• Mikil færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, metnaður, sjálfstæði og agi í vinnubrögðum
• Leiðtogahæfni
• Færni í að greina og miðla upplýsingum
• Mjög góð færni í íslensku og ensku
 

Upplýsingar veita:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is 

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí nk. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Rekstrarfélag Stjórnstöðvar ferðamála óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að öflugum leiðtoga 
sem er reiðubúinn að leggja sitt af mörkum við að móta framtíð íslenskrar ferðaþjónustu.  

Stjórnstöð ferðamála er samráðsvettvangur stjórnvalda og atvinnulífsins, sem stofnaður var með samkomulagi ríkisstjórnar Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka 
ferðaþjónustunnar um eflingu íslenskrar ferðaþjónustu til loka árs 2020. Hlutverk Stjórnstöðvar ferðamála er að byggja traustan grunn fyrir farsæla og sjálfbæra þróun ferðaþjónustu á Íslandi. 
Helstu verkefni Stjórnstöðvarinnar eru tilgreind í Vegvísi í ferðaþjónustu sem út kom í október 2015 sjá www.stjornstodin.is. Fagleg uppbygging ferðaþjónustunnar á traustum grunni í sátt við 
land og þjóð er leiðarstef þess samkomulags um eflingu íslenskrar ferðaþjónustu sem Stjórnstöð ferðamála byggir á. Verkefnin eru margslungin og snerta málaflokka þeirra ráðuneyta sem 
helst tengjast ferðaþjónustu, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka ferðaþjónustunnar. 

Forsætisráðherra skipar stjórn Stjórnstöðvarinnar og iðnaðar- og viðskiptaráðaherra er formaður stjórnar. 

www.landsvirkjun.is

Í starfinu felst rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva á Þjórsársvæði og 
ber viðkomandi ábyrgð á að öryggiskröfum Landsvirkjunar sé fram-
fylgt í daglegum rekstri. Við leitum að einstaklingi sem býr yfir hæfni  
til að miðla upplýsingum, sýna frumkvæði og vera sjálfstæður  
í vinnubrögðum. 

• Stjórnunarþekking og reynsla af rekstri eru skilyrði

• Færni í samskiptum við ytri og innri hagsmunaaðila

• Reynsla á sviði öryggis- og viðhaldsstjórnunar er æskileg 

• Reynsla af gæða- og umhverfisstjórnun er æskileg

• Tæknimenntun á rafmagns- eða vélasviði er kostur 

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti  

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Við leitum að öflugum   
stöðvarstjóra með mikla 
skipulags- og stjórnunarhæfni 

Sótt er um starfið á vef Capacent, capacent.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sturla 
Jóhann Hreinsson (sturla.johann.hreinsson@landsvirkjun.is) og Hilmar Garðar Hjaltason 
(hilmar.hjaltason@capacent.is). Umsóknarfrestur er til og með 28. maí.  

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.
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Helstu verkefni og ábyrgð
• Skipuleggur, stjórnar og ber ábyrgð á sjúkraþjálfun íbúa 
• Skoðar og metur ástand, getu og færni íbúa
• Gerir meðferðaráætlanir byggðar á skoðun og mati 
• Metur þörf fyrir og velur hjálpartæki við hæfi 
• Skipuleggur vinnu aðstoðarmanns síns
• Fundar með og leiðbeinir öðru starfsfólki
• Mat á þörf fyrir, val á, pöntun og kennsla á hjálpartæki
• Samskipti við T.R. og stoðtækjasmiði

Hæfniskröfur
• Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraþjálfari 
• Reynsla af starfi með öldruðum æskileg 
• Hæfni í mannlegum samskiptum, þolinmæði og jákvætt 
   viðmót.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Við bjóðum upp á:
• Heimilislegt vinnuumhverfi 
• Krefjandi og spennandi verkefni 
• Sveigjanlegan vinnutíma 
• Skemmtilegan og faglegan starfsmannahóp

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Sjúkraþjálfafélags Íslands 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Árdís Ósvaldsdóttir forstöðumaður í síma 540-2400 eða með því að senda 
fyrirspurnir á margret.ardis.osvaldsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 
Umsóknarfrestur er til 28. maí n.k.

Sjúkraþjálfari – Seljahlíð

Seljahlíð heimili aldraðra óskar eftir sjúkraþjálfara til starfa á heimilið í 50% starf.
Viðkomandi getur auk þess leigt aðstöðuna á heimilinu til frekari starfa.

Velferðarsvið
Starfsmaður

 óskast
Steypustöðin ehf. óskar eftir duglegum starfskrafti sem allra 
fyrst í eftirfarandi starf:

• Einingarverksmiðja Hafnarfirði:

Maður vanur log- suðu og rafsuðu, eða mjög handlaginn aðili.     
Um framtíðarstarf er um að ræða.

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2016

Umsóknum skal skilað til Kjartans Salómonssonar Stöðvarstjóra 
í Hafnarfirði á netfangið kjartan@steypustodin.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið 
tekin um ráðningu.

Eyjafjarðarsveit óskar eftir að  
ráða aðstoðarleikskólastjóra  
fyrir leikskólann Krummakot. 

Um er að ræða 100% stöðu frá 8. ágúst 2016.  
Leitað er að einstaklingi sem er framsýnn í skólamálum og býr yfir 
góðri leiðtoga- og samskiptahæfni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf sem leikskólakennari.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða reynsla af stjórnun 

er æskileg.
• Reynsla af kennslu, deildarstjórn og vinnu með börnum.
• Leiðtogahæfileikar, metnaður, hugmyndaauðgi og skipulags-
 hæfni.
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum .

Krummakot vinnur markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á 
vinnustaðnum og hvetur karla jafnt sem konur að sækja um starfið. 
Það er til samræmis við jafnréttislög nr. 10/2008.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags stjórnenda í leik-
skólum og Launanefndar sveitarfélaga.

Upplýsingar um starfið veitir Hugrún Sigmundsdóttir leikskólastjóri 
í símum 464 8120 og 892 7461 eða í gegnum netfangið hugruns@
krummi.is. Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Einnig nöfn meðmælenda sem hafa má sam-
band við.

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí. 
Umsóknum skal skilað á netfangið krummakot@krummi.is

ÓSKUM EFTIR SKILTAGERÐAMANNI!

Umsóknir sendist á ferro@ferroehf.is

Íslenskumælandi og með bílpróf.

Á

Umsóknir berist fyrir 24. maí n.k. 
og sendast til  atvinna@husa.is 

Leitum að sterkum leiðtoga í 
krefjandi stjórnunarstarf
Ábyrgðarsvið
• Rekstur og stjórnun verslunar
• Að framfylgja stefnu fyrirtækisins
• Ráðgjöf, þjónusta  og sala til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af rekstri og stjórnun 
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Menntun sem nýtist í starfi

Í boði er
• Krefjandi stjórnunarstarf hjá góðu fyrirtæki 
• Gott og öruggt starfsumhverfi
• Góður starfsandi 
• Rekstrarstjóri tilheyrir hópi lykilstjórnenda fyrirtækisins

LEITUM AÐ ÖFLUGUM 
REKSTRARSTJÓRA Á AKRANESI

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

HLUTI AF BYGMA

Byggjum á betra verði
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GÆÐAFULLTRÚI
Framsækið þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða gæðafulltrúa til liðs við sig. 
Um nýtt starf er að ræða sem heyrir undir gæða- og mannauðsstjóra.

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí nk.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Áhugi og þekking á gæðamálum
• Reynsla af verkefnastjórn og 

innleiðingum er kostur
• Góð greiningarhæfni
• Mjög góð samskiptafærni skilyrði

STARFSSVIÐ

• Umsjón með gæðamálum og gæðahandbók
• Úttektir, eftirfylgd með stöðlum og gerð þeirra
• Skráning gagna og skýrslugerð
• Verkefnastýring
• Önnur fjölbreytt verkefni á 

gæða- og mannauðssviði

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

SÆKJA UM

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

Vegna aukinna umsvifa óskar Icelandair eftir að ráða flugmenn til 
starfa. Áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem 
öryggi, áreiðanleiki og hágæða vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. 

Umsækjendur þurfa að hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með 
blindflugsáritun. Þeir þurfa að hafa lokið bóklegu námi til réttinda 
atvinnuflugmanns 1. flokks (ATPL) og námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC).

Atvinnuflugmannsskírteini umsækjenda skal hafa verið gefið út 
af Samgöngustofu eða sambærilegri stofnun í öðru aðildarríki 
Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA).

Krafa er um 300 flugtíma að lágmarki, þar af 100 flugtíma reynslu sem 
flugstjóri. Umsækjendur með færri en 500 flugtíma þurfa að hafa lokið Jet 
Orientation Course (JOC) áður en þjálfun hefst. 

Vegna fyrirsjáanlegra árstíðabundinna sveifla í umsvifum Icelandair er gert 
ráð fyrir að nýir flugmenn hefji störf næsta vor og starfi til hausts 2017.

Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi. 

UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA EFTIRFARANDI GÖGN:
I Afrit af gildu atvinnuflugmannsskírteini ásamt áritunum 
I Afrit af gildri blindflugsáritun á fjölhreyflaflugvél
I Afrit af gildu heilbrigðisvottorði
I Afrit af gildu vegabréfi
I Afrit af MCC skírteini
I Afrit af JOC skírteini (staðfestingu þarf að skila áður en þjálfun hefst)
I Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum fyrir allt bóklegt flugnám
I Afrit af stúdentsskírteini eða sambærilegum prófskírteinum ásamt einkunnum
I Afrit af síðustu 100 fartímum í flugdagbók
I Nýtt sakavottorð (ekki eldra en 30 daga)

Á UMSÓKN SKAL VERA SUNDURLIÐUN FLUGTÍMA SEM HÉR SEGIR:
I Heildarfartími
I Fartími sem kennari
I Fartími í blindflugi
I Fartími sem flugstjóri
I Fartími á fjölhreyflaflugvél
I Fartími á fjölstjórnarflugvél (MPA)
I Fartími á þotu og skrúfuþotu 

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2016 vegna ráðninga fyrir fyrstu námskeið 
sem haldin verða sumarið 2016. Eftir þann tíma verður hægt að leggja inn 
umsóknir fyrir námskeið sem hefjast síðar og seinni tíma ráðningar.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vef félagsins:  
www.icelandair.is/umsokn  
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Fyrirspurnum svara: 
Starfsmannasvið I flug@icelandair.is
Hilmar B. Baldursson, flugrekstrarstjóri I hba@icelandair.is
Þ. Haukur Reynisson, yfirflugstjóri I thr.crew@icelandair.is
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bmvalla.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2016. 
Umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið asbjorn@bmvalla.is.

Spennandi störf hjá BM Vallá
Sölumaður í söludeild við 
Breiðhöfða
SUMARSTARF 

• Skemmtilegt og kre�andi sölustarf í fallegu umhverfi.

• Helstu verkefni: Sala á hellum og garðeiningum, 
tilboðsgerð og ráðgjöf til viðskiptavina.

• Viðkomandi þarf að hafa þjónustulund og áhuga 
á sölumennsku.

Bílstjóri á vörubíl í útkeyrslu 
á hellum og smáeiningum 

• Starfið snýr að útkeyrslu á hellum og smáeiningum 
á höfuðborgarsvæðinu.

• Umsækjandi þarf að hafa C-réttindi og það er kostur 
ef umsækjandi er með CE-réttindi eða hefur reynslu 
af því að vinna á krana.

• Viðkomandi þarf að vera reglusamur, stundvís og 
duglegur til starfa.  

• Vinnutími er frá kl. 08:00—18:00, en oft er mikið að 
gera yfir álagstímabil. Unnið er samkvæmt bónuskerfi.

Lagerstarfsmaður á hellu- og 
smáeiningalager á Breiðhöfða

• Æskilegt er að umsækjandi sé með reynslu og réttindi 
á lyftara (J).

• Viðkomandi þarf að vera reglusamur, stundvís og 
duglegur til starfa.  

• Vinnutími er frá kl. 08:00–18:00, en oft er mikið að 
gera yfir álagstímabil. Unnið er samkvæmt bónuskerfi.

www.intellecta.is

Rue de Net - skrifstofuumsjón
Rue de Net óskar eftir að ráða einstakling í skrifstofuumsjón. Um  er að ræða  
tímabundna stöðu í 9-12 mánuði vegna afleysingar. Leitað er að fjölhæfum 
einstaklingi með reynslu af bókhaldi og almennum skrifstofustörfum.  

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

www.landsvirkjun.is

Stöðvarvörður annast rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva og veitu-
mannvirkja á Mývatnssvæði við Kröflu, Bjarnarflag og Þeistareyki. 
Viðkomandi vinnur markvisst að auknu rekstraröryggi og hag-
kvæmni í rekstri. Jafnframt hefur stöðvarvörður eftirlit með að ör-
yggiskröfum Landsvirkjunar og annarra opinberra aðila sé framfylgt. 

• Vélfræði-, rafvirkja-, iðnfræði- eða tæknifræðimenntun 
• Þekking á rekstri og viðhaldi búnaðar; gufu-, loft-, kæli-,  

vökva- og rafkerfa
• Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur
• Þekking á öryggis-, gæða- og umhverfismálum
• Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði er æskileg
• Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka 

sér nýjungar
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum  

og einstaklingum

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Óskum eftir að ráða tvo 
stöðvarverði á Mývatnssvæði

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar, landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar veita  
Hildur Jóna Bergþórsdóttir (hildur.jona.bergthorsdottir@landsvirkjun.is) og Þóra María 
Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).  
Umsóknarfrestur er til og með 29. maí.  

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.



Samtök iðnaðarins, SI, óska eftir að ráða forstöðumann mennta- og mannauðsmála. 
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á mennta- og 
mannauðsmálum. Fyrir metnaðarfullan starfsmann er hér um að ræða tækifæri til 
að koma að �ölbreyttum verkefnum og hafa áhrif á þessu sviði. Markmið SI í mennta- 
og mannauðsmálum er að vinna að því að nægt framboð sé af hæfu starfsfólki fyrir 
iðnaðinn í landinu.
 

Starfssvið
•  Ábyrgð á að framfylgja stefnu SI í mennta- og mannauðsmálum
•  Ábyrgð á framkvæmd og fjármálum menntaverkefna  
•  Ábyrgð á álitsgerðum og umsögnum í mennta- og mannauðsmálum
•  Samskipti við hagsmunahópa mennta- og mannauðsmála
•  Tengiliður SI í mennta- og mannauðsmálum
•  Þátttaka í stjórnum og nefndum vegna mennta- og mannauðsmála 

Menntun og hæfni
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla og þekking á mennta- og mannauðsmálum á Íslandi
•  Reynsla af verkefnastjórnun
•  Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
•  Frumkvæði og lausnamiðað viðhorf
•  Sjálfstæð og fagmannleg vinnubrögð
•  Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

VILTU HAFA ÁHRIF?
Forstöðumaður mennta- og mannauðsmála 

Umsóknarfrestur er til og með  22. maí næst- 
komandi. Farið er með allar fyrirspurnir og 
umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknir berist á 
netfangið starf@attentus.is. Umsókn þarf að fylgja 
starfsferilsskrá og kynningarbréf með rökstuðningi 
fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri SI, 
netfang almar@si.is. 
 

Í Samtökum iðnaðarins eru 1.400 fyrirtæki og 
félög sjálfstæðra atvinnurekenda um allt land. 
Fjölbreytni einkennir starfsemi samtakanna 
enda eru fyrirtækin og félögin af ýmsum 
stærðum og gerðum. Þrjú meginsvið 
samtakanna eru byggingar og mannvirki, 
framleiðsla og matvæli og hugverk og 
þjónusta. Hlutverk Samtaka iðnaðarins er að 
efla íslenskan iðnað með samkeppnishæfni 
að leiðarljósi því öflugur iðnaður leiðir til 
aukinnar verðmætasköpunar og góðs lífs. 
Helstu stefnumálin eru á sviði menntunar, 
nýsköpunar og framleiðni. www.si.is
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www.intellecta.is

Vélahönnuður
Óskum eftir að komast í samband 
við reyndan vélahönnuð, tækni- 
eða verkfræðing sem langar í nýjar 
áskoranir í starfi.  

Spennandi tækifæri í boði.  Sjá nánar á www.intellecta.is

C og C++ forritun
Óskum eftir að komast í samband 
við reyndan C eða C++ forritara 
sem langar í nýjar áskoranir í 
starfi.  

Smiðir óskast

Smiðsbúð 10 • 210 Garðabær • Sími 554 4300 • www.solskalar.is

Gluggar og Garðhús hf. óskar eftir að ráða 
vana smiði í fullt starf sem fyrst 

við smíðar og uppsetningar. 
Vinsamlega sendið inn umsókn 

á gluggar@solskalar.is

GER innflutningur, rekstraraðili  
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma  

óskar eftir bílstjórum og lagerstarfsmönnum:

Bílstjóra- og lagerstörf

100% VINNA
Hægt er að hefja störf strax.

Umsóknir ásamt upplýsingum  
um umsækjanda sendist á netfangið 

vinna@ger.is

Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg 
fylgigögn. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Öllum umsóknum svarað.

Yfirþerna óskast 
• Yfirþerna hefur yfirumsjón með þrifum 
 hótelsins.

• Einstaklingur þarf að geta unnið sjálfstætt, 
 hafa ríka þjónustulund og stjórnunarhæfileika.

• Aðeins þeir sem eru 25 ára eða eldri koma til 
greina.

Umsóknarfrestur er til 20. maí 2016

Umsóknir ásamt ferilskrá  
sendist á netfangið:
hafrun@hotelgardur.is
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu 
og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingur – Fjármálainnviðir (yfirsýn)

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi miðvikudaginn 1. júní næstkomandi. 
Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknir gilda í 
sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni: 
• Rannsóknir og áhættugreining á sviði kerfislega mikil-

vægra fjármálainnviða og greiðslumiðlunar í víðu sam-
hengi, þ.m.t. mat á virkni, rekstraröryggi og regluverki.

• Þróun á greiningaraðferðum og mælikvörðum til 
að greina og meta mögulega kerfisáhættu tengda 
fjármálainnviðum/greiðslumiðlun.

• Aðkoma að stefnumótun og  tillögugerð um þróun 
umgjarðar innviða/greiðslumiðlunar á Íslandi, með 
hliðsjón af alþjóðlega viðurkenndum viðmiðum um 
bestu framkvæmd og erlendum fyrirmyndum.  

• Skrif í rit Seðlabankans, sér í lagi Fjármálainnviði.
• Verkefnastjórnun, önnur tilfallandi verkefni, umsagnir 

og ráðgjöf á ábyrgðasviðum einingarinnar/sviðsins.

Hæfniskröfur:
•  Áskilið er að viðkomandi hafi lokið prófi frá viðurkenndum 

háskóla í hagfræði eða viðskiptafræði, verkfræði eða sam-
bærilegu.

• Starfsreynsla á vettvangi greiðslumiðlunar eða öðrum 
sviðum fjármálamarkaðar er æskileg. 

• Þekking á fjármálainnviðum (greiðslu- og uppgjörskerfum) 
og innbyrðis tengslum innviða á sviði greiðslumiðlunar er 
kostur.

• Greiningarhæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
eru nauðsynlegir eiginleikar. 

• Mikilvægt er að umsækjandi búi yfir áhuga og getu til að 
afla sér aukinnar þekkingar og leysa úr vandasömum álita-
efnum. 

• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og 
riti, er veigamikill hluti af starfinu.

• Góð kunnátta í ensku. Færni í Norðurlandamáli æskileg. 
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum. 

Í boði er mjög áhugavert starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði. Þverfaglegt samstarf og fjölbreytt 
krefjandi verkefni. Æskilegt er að viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Rafnar Pétursdóttir, forstöðumaður, í síma 569 9600.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á sviði Fjármálainnviða bankans. Um er að ræða 100% starfshlut-
fall með starfsstöð í Reykjavík. 

Hlutverk Seðlabankans á sviði greiðslumiðlunar er margþætt. Sviði Fjármálainnviða tilheyra þrjár starfseiningar sem hafa 
með höndum útgáfu, vörslu og umsýslu reiðufjár, rekstur rafrænna greiðslukerfa Seðlabankans (stórgreiðslu- og jöfnunar-
kerfi) og yfirsýn með kerfislega mikilvægum innviðum. Sérfræðingurinn sem óskað er eftir að ráða mun starfa á vettvangi 
yfirsýnar.

Markmið yfirsýnar er að stuðla að öryggi, virkni og hagkvæmni kjarnainnviða íslensks fjármálakerfis og þar með fjármála-
stöðugleika. Starfseiningin leggur reglubundið mat á öryggi og virkni kerfislega mikilvægra innviða á grundvelli alþjóðlega 
viðurkenndra viðmiða um bestu framkvæmd, er í samskiptum við kerfisstjóra um rekstrarfrávik/uppákomur, viðbúnað og 
áhættustýringu, auk þess sem henni er ætlað að gera tillögur um breytingar á innviðum/umgjörð þeirra eftir því sem ástæða 
þykir til m.a. með vísan til tækni- og lagaumgjarðar. Starfseiningunni er jafnframt ætlað að sinna rannsóknum og greiningu 
á sviði greiðslumiðlunar í víðu samhengi (einkum með tilliti til kerfisáhættu) og að hafa með höndum stefnumótun innan 
Seðlabankans á því sviði. Málaflokkurinn er í deiglunni alþjóðlega, ekki síst vegna örrar framþróunar tækni- og viðskipta-
lausna á vettvangi greiðslumiðlunar og því um spennandi rannsóknarsvið að ræða. Einingin hefur umsjón með árlegri útgáfu 
ritsins Fjármálainnviðir og á virkt samstarf við önnur svið og einingar innan bankans, svo og utanaðkomandi s.s. Fjármála-
eftirlitið og erlenda seðlabanka.  

Maids/cleaning staff
wanted

Work period is from beginning of June until end of August. 
Working hours are from 9:00 – 17:00 according to a shift plan.

Requirements:
• Applicants must be at least 18 years old
• Have to speak English or Icelandic
• Have to have work experience in cleaning
• Must be able to understand and follow instructions and 
 put tasks in order
• Have to get along well with supervisors and the guests 
 they serve
• Have to have a friendly manner and a willingness to assist 

others

Main tasks are:
• Clean guest rooms, lobby, breakfast room, hallways 
 and restrooms.
• Wash, dry and fold laundry.

Please send applications to hafrun@hotelgardur.is
Last day to apply is May 25th 2016.

Skólastjórar í  
Vesturbyggð

Skólastjóri Patreksskóla 
Staða skólastjóra við Patreksskóla er laus til umsóknar.  
Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað fyrir menntun 
barna og unglinga, býr yfir þekkingu og reynslu af skóla-
starfi og veitir faglega forystu til framtíðar þar sem tekið er 
tillit til mismundi þarfa, áhuga og getu nemenda. Birkimels-
skóli á Barðaströnd mun einnig heyra undir Patreksskóla. 

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Vesturbyggðar 
www.vesturbyggd.is

Skólastjóri Bíldudalsskóla
Staða skólastjóra við Bíldudalsskóla er laus til umsóknar.  
Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað fyrir menntun 
barna og unglinga, býr yfir þekkingu og reynslu af skóla-
starfi og veitir faglega forystu til framtíðar þar sem tekið er 
tillit til mismundi þarfa, áhuga og getu nemenda. 

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Vesturbyggðar 
www.vesturbyggd.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.



FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi starf 
hjá Fjarðabyggð
Umsjónarkennari við Grunnskóla 
Eski�arðar
 
Staða umsjónarkennara við Grunnskólann á 
Eski�rði skólaárið 2016 til 2017 er laus til 
umsóknar. Starfshlutfall er allt að 100%.
 
Leitað er að kennara sem er reiðubúinn að ganga til 
liðs við ö�ugan hóp starfsfólks sem innir af hendi 
skemmtileg og kre�andi störf með nemendum 
skólans sem eru um 150 talsins í 1.- 10. bekk.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
· Ley�sbréf til kennslu á grunnskólastigi, 
  starfsreynsla er æskileg.
· Góð hæfni til samskipta og samstarfs.
· Frumkvæði og faglegur metnaður.
· Ábyrgð í star� og stundvísi.
 Skipulagshæ�leikar.

Við skólann starfar samhentur hópur starfsfólks sem 
leggur metnað í góð samskipti og því gerum við 
kröfu til starfsmanna að þeir búi að ríkulegri sam- 
skiptahæfni.
 
Laun samkvæmt kjarasamningum KÍ og SNS.
 
Umsóknarfrestur til 31. maí 2016.
 
Frekari upplýsingar veita Hilmar Sigurjónsson 
skólastjóri, í síma 895 9975 eða á netfanginu
hilmar@skolar.�ardabyggd.is eða Friðrik Þorvaldsson, 
aðstoðarskólastjóri, í síma 476 1355 eða á netfanginu 
frissi@skolar.�ardabyggd.is.

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulí� og 
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðar- 
kjörnum, sem eru Mjói�örður, Neskaupstaður í Norð�rði, Eski- 
�örður, Reyðar�örður, Fáskrúðs�örður og Stöðvar�örður.
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Umhyggja – félag langveikra barna, 
auglýsir eftir

sálfræðingi eða fagaðila með  
sambærilega menntun

til að starfa með fjölskyldum langveikra barna. 

Verksviðið er að veita fjölskyldum ráðgjöf og stuðning 
vegna þess álags sem fylgir því að sinna barni með lang-

vinn veikindi eða fötlun. Starfið felur meðal annars í sér að 
stuðla að því að efla fjölskyldur í krefjandi hlutverki og að 
leiðbeina þeim við að finna fleiri stuðningsúrræði eftir því 

sem við á.

Skilyrði er að umsækjendur hafi menntun,  
sérþekkingu og reynslu á þessu sviði. 

Starfshlutfall er háð samkomulagi.

Umsóknir þurfa að berast fyrir 3. júní og sendist til:

Umhyggja – félag langveikra barna
Háaleitisbraut 13

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir 
Ragna K. Marinósdóttir, framkvæmdastjóri Umhyggju, 

sími:  552-4242, netfang: ragna@umhyggja.is

Tækniskólinn auglýsir eftir jákvæðum og skemmtilegum 
kennurum í fjölbreyttan hóp starfsmanna. Eftirfarandi 
stöður eru lausar til umsóknar.

Véltækniskólinn
Véltækni- eða vélaverkfræðingur og vélfræðingur með 
starfsreynslu. 

Rafmagnstæknifræðingur með góða þekkingu á rökrásum og 
iðnstýringum. 
Upplýsingar veitir Egill Guðmundsson: egud@tskoli.is

Raftækniskólinn
Rafvirkjameistari eða tæknifræðingur á sterkstraumssviði.

Rafeindavirkjameistari eða tæknifræðingur á veikstraumssviði
Upplýsingar veitir Valdemar G. Valdemarsson: vgv@tskoli.is

Upplýsingatækniskólinn
Tölvunarfræðingur eða sambærileg menntun
Upplýsingar veitir Guðrún Randalín Lárusdóttir; grl@tskoli.is

Skipstjórnarskólinn
Skipstjórn SD/SE
Upplýsingar veitir Vilbergur Magni Óskarsson; vmo@tskoli.is

Vefskólinn
Vefforritari eða vefhönnuður
Upplýsingar veitir Ragnhildur Guðjónsdóttir; rag@tskoli.is

Margmiðlunarskólinn
Leikjahönnuð eða leikjaforritara (afleysing) 
Upplýsingar veitir Ragnhildur Guðjónsdóttir; rag@tskoli.is

Byggingatækniskólinn
Múrarameisari 
Upplýsingar veitir Gunnar Kjartansson: gkj@tskoli.is

Umsóknir berist til Þórs Pálssonar aðstoðarskólameistara 
thp@tskoli.is 
Umsóknarfrestur er til og með 29.maí 2016.
Öllum umsóknum verður svarað.

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins er líflegur vinnustaður með um 270 starfsmenn. Helstu 
starfsstöðvar skólans eru á Skólavörðuholti, Háteigsvegi og í Flatahrauni. Skemmtilegir 

nemendur og uppátækjasamt starfsfólk einkennir vinnustaðinn. 

Allt nám í framtíðinni er tækninám
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Óskum eftir að ráða starfsfólk
Hegas ehf. heildverslun, er að leita eftir fjölhæfu og 
áhugasömu framtíðar starfsfólki, ert það þú?  
Hvetjum konur jafnt sem karlmenn til að sækja um.

Starfsvið:
•     Sala og afgreiðsla til viðskiptavina.
•     Alhliða ráðgjöf.
•     Símasala.
•     Almenn tölvukunnátta.

Hæfniskröfur:
•     Samviskusemi.
•     Vandvirkni og öguð vinnubrögð.
•     Jákvæðni og stundvísi.
•     Þjónustulipurð.
•     Þekking á innréttingum og húsgögnum er kostur 

Tæknimaður
Hegas ehf.  heildverslun, óskar eftir starfskrafti til að sinna 
uppsetningum og viðhaldi á trésmíðavélum og tækjum, 
einnig tölvu- og rafeindastýrðum trésmíðavélum. Við-
komandi þarf að hafa grunnþekkingu á tölvubúnaði og 
í lestri á loft- og rafmagnsteikningum þar sem unnið er 
með rafsegulliða, rafmagnsmótora, loftloka, lofttjakka og 
stýringar sem og aðrar  almennar viðgerðir.

Áhugaverð og krefjandi störf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki. Upplýsingar um fyrirtækið má sjá á heimasíðunni 

okkar www.hegas.is 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsóknir 
fyrir 31. maí 2016 á  

netfang hegas@hegas.is 

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Grunn- og leikskólakennara eða leiðbeinendur vantar við 
Grunnskólann í Hofgarði í Öræfum. Leitað er að 
metnaðarfullum einstaklingum til fjölbreyttra úrlausnarefna og 
reynsla í upplýsingatækni er mikill kostur.

Skólinn er fámennur dreifbýlisskóli, staðsettur í stórbrotnu og 
fallegu umhverfi. Í haust gætu orðið um 16 nemendur á leik- og
grunnskólaaldri.
Í skólanum er hefð fyrir samkennslu árganga með áherslu á 
einstaklingsmiðað nám.

Heimasíðu skólans má finna á slóðinni https://hofgardur.is
Laun greidd samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga 
og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar gefur Pálína Þorsteinsdóttir skólastjóri, 
netfang palina@hornafjordur.is eða í síma 478 1672 / 894 1765.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir
lausar stöður við 

Grunnskólann í Hofgarði

ÞJÓNUSTU- OG SÖLUFULLTRÚI

Stangaveiðifélag Reykjavíkur leitar að starfsmanni í  
fjölbreytt starf þjónustu- og sölufulltrúa. Um er að ræða  

fjölbreytt skrifstofustarf sem felur í sér mikil mannleg 
samskipti. Reynsla af erlendum samskiptum æskileg. 

Reynsla eða þekking á veiðheiminum kostur.

Við leitum að einstaklingi sem gengur vel að vinna í hóp, 
sýnir frumkvæði, er mjög skipulagður, þjónustulundaður og 

er fljótur að tileinka sér nýjungar.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Í boði er starf í lifandi umhverfi í þéttum hópi  
samstarfsfélaga. Staðsetning skrifstofu er í einstöku  

umhverfi í Elliðaárdalnum.

Umsóknir sendist til ari@svfr.is ásamt ferilskrá fyrir 1. júní.

Þjónar í hlutastarf
Veitingastaðurinn Kol Skólavörðustíg leitar að hressum og 

skemmtilegum þjónum í hlutastarf.
Lífsgleði, metnaður og reynsla eru skilyrðii. 

Umsækjendur skulu senda ferilskrá  
á info@kolrestaurant.is

Nánari upplýsingar eru 
veittar í síma: 517 7474

Skrifstofa Alþingis 
auglýsir laust til umsóknar 

starf forstöðumanns nefndasviðs. 
Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

	 	 	 	

Helstu verkefni og ábyrgð
	 	 Annast	skipulag,	verkstjórn	og	samhæfingu	
	 	 innan	fagsviðs	ásamt	svæðisstjóra,	í	samræmi		
	 	 við	stefnu	og	markmið	Heilsugæslu		 	
	 	 höfuðborgarsvæðisins
	 	 Er	svæðisstjóra	innan	handar	við	daglegan		
	 	 rekstur	stöðvar	og	er	staðgengill	hans
	 	 Er	faglegur	yfirmaður	á	sínu	sviði	og	sinnir		
	 	 klínísku	starfi	samhliða
	 	 Innleiðir	nýjungar	og	vinnur	að	breytingum	á		
	 	 starfsemi	til	hagsbóta	fyrir	skjólstæðinga	stöðvar
	 	 Tekur	þátt	í	gerð,	innleiðingu	og	notkun	
	 	 klínískra	leiðbeininga
	 	 Stuðlar	að	góðri	vinnustaðamenningu
	 	 Tekur	þátt	í	vísinda-,	þróunar-	og	gæðastarfi
	 	 Skipuleggur	kennslu	fyrir	heilbrigðisstéttir	í		
	 	 samráði	við	fagstjóra	lækninga,	kennslustjóra		
	 	 og	lærimeistara

Hæfnikröfur
	 	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi	er	skilyrði
	 	 Framhaldsmenntun	í	hjúkrun	æskileg
	 	 Reynsla	af	og	áhugi	á	teymisvinnu
	 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	er	kostur
	 	 Nám	og	reynsla	á	sviði	stjórnunar	æskileg
	 	 Framúrskarandi	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
	 	 Leiðtogahæfni	og	metnaður	til	að	ná	árangri	
	 	 í	starfi
	 	 Frumkvæði	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt

Frekari upplýsingar um starfið
Laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra		
og	viðkomandi	stéttarfélags.	Stéttarfélag	er	Félag	íslenskra	
hjúkrunarfræðinga.

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan	á	að	vera	fyrsti	viðkomustaður	í	
heilbrigðisþjónustunni	þar	sem	ólíkum	þörfum	
notenda	er	mætt	og	þeim	leiðbeint	yfir	í	önnur	kerfi	
heilbrigðisþjónustunnar	eftir	því	sem	þörf	er	á.	Flóknari	
vandamál,	þörf	fyrir	fjölbreyttari	úrræði	og	skortur	á	
sérhæfðu	starfsfólki	kallar	á	nýja	nálgun	í	starfsemi	
heilsugæslustöðva.	Hjá	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	
er	hafin	breyting	á	skipulagi	og	rekstri	heilsugæslustöðva	
sem	miðar	að	því	að	auka	þjónustu	við	notendur,	nýta	
betur	fjármuni	og	bæta	vinnuumhverfi	starfsmanna.

Til	að	gera	þjónustuna	markvissari	verður	teymisvinna	
grunnstef	í	starfsemi	stöðva,	ásamt	innleiðingu	aðferða	
straumlínustjórnunar.	Þverfagleg	teymi	heilbrigðisstarfsfólks	
munu	auðvelda	stöðvum	að	taka	á	flóknum	vandamálum	
með	fjölbreyttum	úrræðum.	Í	breyttu	skipulagi	mun	
starfsfólk	fá	aukið	sjálfstæði	til	að	móta	starfsemina	og	
útfæra	þjónustu	sem	mætir	þörfum	íbúa	og	uppfyllir	um	
leið	kröfur	um	árangur	samkvæmt	mælingum	og	mati.
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Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	náms-	og	starfsferilskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar.	Leggja	skal	
fram	staðfestar	upplýsingar	um	menntun,	fyrri	störf	og	reynslu.	Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast	Svövu	
Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins,	Álfabakka	16,	109	Reykjavík.	
Viðtöl	verða	höfð	við	umsækjendur	og	byggist	ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	á	þeim	og	innsendum	gögnum.
Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningu	í	starfið.	Öllum	umsóknum	verður	svarað		
þegar	ákvörðun	um	ráðningu	liggur	fyrir.	Sækja	skal	um	starfið	rafrænt	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins		
(www.heilsugaeslan.is),	undir	laus	störf	eða	á	Starfatorgi	(www.starfatorg.is).

Nánari upplýsingar veitir	Halldór	Jónsson	-	halldor.jonsson@heilsugaeslan.is	-	599-1300

Fagstjóri hjúkrunar  
Heilsugæslan Glæsibæ
Laust	er	til	umsóknar	starf	fagstjóra	hjúkrunar	við	Heilsugæsluna	Glæsibæ.	Fagstjóri	hjúkrunar	ber	
ábyrgð	á	skipulagningu	hjúkrunarþjónustu	í	samráði	við	svæðisstjóra.	Mikil	áhersla	er	lögð	á	samvinnu	
milli	fagstétta	innan	stöðvarinnar	og	að	þjónustuþarfir	skjólstæðinga	séu	ávallt	í	fyrirrúmi.	Um	er	að	
ræða	krefjandi	starf	sem	reynir	á	frumkvæði,	skipulagshæfileika	og	samskiptahæfni.	Ráðið	verður	í	
starfið	til	5	ára	frá	og	með	1.	september	nk.	eða	eftir	nánara	samkomulagi.	Starfshlutfall	er	100%.	

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2016.
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Starf yfirlæknis hjartalækninga á lyflækningasviði Landspítala er laust 
til umsóknar. Starfið er leiðtogahlutverk sem felur í sér faglega ábyrgð, 
starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð á sviði hjartalækninga, auk þess 
sem yfirlæknir gegnir mikilvægu hlutverki í kennslumálum og 
uppbyggingu vísindastarfs í greininni. 

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera  
í forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, umbótastarf, öryggismál og 
uppbyggingu mannauðs í þessari lykilsérgrein innan lyflækningasviðs,  
í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra og annað starfsfólk.

YFIRLÆKNIR

Hjartalækningar

Í boði er tímabundin námsstaða ljósmóður í fósturgreiningu á göngu deild 
mæðraverndar og fósturgreiningu. Kennsla og aðlögun fer fram á 
deildinni og erlendis og gert er ráð fyrir að það taki eitt ár að fá réttindi 
til sjálfstæðra skoðana. Ljósmæður deildarinnar sinna fósturgreiningu 
hjá öllum konum á meðgöngu ásamt sérhæfðri meðgönguvernd. 

Fjöldi koma í fósturgreiningu eru kringum 11 þúsund á ári hverju. 
Starfsemi deildarinnar felst í þjónustu við konur og fjölskyldur þeirra 
sem þurfa sérhæft eftirlit á meðgöngu. Talsverð bráðaþjónusta er einnig 
á deildinni.

NÁMSSTAÐA LJÓSMÓÐUR

Göngudeild mæðraverndar og fósturgreining

Landspítali sækist eftir liðsmanni með skýra framtíðarsýn og 
framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileika í starf deildarstjóra 
sálgæslu djákna og presta.

Deildarstjóri hefur faglega umsjón með störfum djákna og presta á 
Landspítala og leiðir framþróun þjónustunnar, samhliða virku starfi við 
sálgæslu. 

DEILDARSTJÓRI

Sálgæsla djákna og presta

Við viljum ráða sjálfstæðan og skipulagðan lífeindafræðing til starfa 
við hjartaómun á lyflækningasviði Landspítala. Vinnutími er 8-16 og 
mögulegt er að vinna að mastersverkefni samhliða starfi. Reynsla af 
hjartaómun er æskileg en vel kemur til greina að þjálfa lífeindafræðing 
sem áhuga hefur á verkefninu. 

Á hjartarannsóknarstofu starfa um 20 manns í öflugu þverfaglegu 
teymi og í nánu samstarfi við hjartasérfræðinga. Þar eru m.a. 
gerð áreynslupróf, Holterrannsóknir, ómskoðanir á hjarta og 
gangráðseftirlit.

LÍFEINDAFRÆÐINGUR

Hjartarannsóknarstofa

LANDSPÍTALI ... FRAMTÍÐIN ER NÚNA!

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins 
og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, 
ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;  
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS

Gefandi og krefjandi verkefni á lungnadeild. Við sækjumst eftir 
hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum sem búa yfir þekkingu og reynslu 
sem og nýútskrifuðum. Við leggjum ríka áherslu á að taka vel á móti nýju 
fólki og veita góða aðlögun. 

Deildin er bráðadeild með hágæslurýmum og eina sérhæfða 
lungnadeildin á landinu. Þar fer fram greining og meðferð á sjúklingum 
með bráða og langvinna lungnasjúkdóma sem og svefnháða 
öndunartruflana.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR  
OG SJÚKRALIÐAR

Lungnadeild

Við viljum ráða öflugan sérfræðilækni í barnalækningum og nýbura-
lækning um við Barnaspítala Hringsins í 50% starf. 

Á Barnaspítalanum er veitt sérhæfð, fjölskyldumiðuð heilbrigðisþjónusta 
fyrir nýbura og eldri börn að 18 ára aldri. Á nýbura- og ungbarna-
gjörgæslu deild spítalans (Vökudeild) vistast fyrirburar og aðrir veikir 
nýburar. Einnig þau ungbörn, upp að þriggja mánaða aldri, sem þurfa á 
gjörgæslumeðferð að halda.

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Barnaspítali hringsins

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.



Ískraft er rafiðnaðarheildsala og leiðandi á því sviði á íslenskum markaði.
Fyrirtækið hefur starfað síðan 1975. Ískraft rekur 5 starfstöðvar, í Kópavogi, 
Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi og Reykjanesbæ.  
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.

Æskilegt er að umsækjendur 
geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir óskast sendar til 
ÍSKRAFTS, Smiðjuvegur 5, 
200 Kópavogur, 
fyrir 23. maí 2016. 
Upplýsingar veitir 
Jón Sverrir Sverrisson, 
netfang: jon@iskraft.is
Farið er með umsóknir 
sem trúnaðarmál.

ÍSKRAFT  óskar eftir að ráða söluráðgjafa til starfa. 
Leitað er að þjónustulunduðum, öflugum og metnaðarfullum 
einstaklingi með framtíðarstarf í huga.

ÍSKRAFT  óskar eftir að ráða öflugan starfsmann til starfa á 
lager fyritækisins.
Leitað er að þjónustulunduðum og metnaðarfullum einstaklingi með 
framtíðarstarf í huga.

Söluráðgjafi - rafbúnaður

Starfsmaður á lager

 Starfs- og ábyrgðarsvið: 
• Sala, ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini á rafbúnaði
• Tilboðsgerð
• Samskipti við birgja 

 Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Próf í rafvirkjun/rafiðnfræði
• Góð þekking á rafbúnaði
• Góð íslensku og enskukunnátta, í tal- og ritmáli 
• Góð tölvukunnátta  
• Færni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Metnaður og áhugi til að takast á við krefjandi verkefni

 Starfs- og ábyrgðarsvið: 
• Tiltekt og afgreiðslu á pöntunum
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf á lager
 
 Hæfniskröfur: 
• Færni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

Ertu í stuði?

Sérfræðingur í myndgreiningalækningum  
Sjúkrahúsið á Akureyri

Laus til umsóknar staða sérfræðings við myndgreiningadeild Sjúkrahússins á Akureyri. Myndgreiningadeildin veitir fjölþætta 
þjónustu og nær þjónustusvæðið til Norður- og Austurlands. Deildin er mjög vel tækjum búin. Auk almennra röntgentækja eru 
á deildinni ný tölvusneiðmyndatæki (CT) og segulómtæki (MR) auk þess sem gerðar eru brjóstamyndatökur (hópskoðanir), 
beinþéttnimælingar og ómskoðanir á deildinni.

Um er að ræða fulla klíníska stöðu sem fylgir vaktaskylda og þátttaka í kennslu heilbrigðisstétta. 

Umsækjendur skulu hafa íslenskt lækningaleyfi og fullgild réttindi í myndgreiningalækningum.

Staðan veitist frá 1. júlí 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Næsti yfirmaður er forstöðulæknir myndgreiningalækninga.

Við ráðningu verður lögð áhersla á faglega þekkingu ásamt hæfileikum á sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða.

Laun eru samkvæmt kjarasamn¬ingi Læknafélags Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs. 

Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Jóhann Davíð Ísaksson, forstöðulæknir myndgreiningalækninga, í síma 4630100 
eða í tölvupósti johannd@sak.is. Einnig gefur Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og 

gæðasviðs upplýsingar um stöðuna í síma 4630100 eða í tölvupósti hildig@sak.is  

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2016.
Umsóknum skal skilað rafrænt á vef sjúkrahússins www.sak.is

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt upplýsingum um fræðilegar  
rannsóknir, rit- og kennslustörf og staðfest afrit af fylgigögnum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Gildi Sjúkrahússins á Akureyrir eru: Öryggi – samvinna – framsækni. 

Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins sem er reyklaus vinnustaður.
Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

  

PRENTARI 
ÓSKAST

Óskum eftir að ráða prentara sem fyrst  
á fjögurra lita Heidelberg prentvél.  

Upplýsingar gefur Erlingur  
í síma 897 6848 eða á erlingur@litrof.is.

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

Langholtsvegi 109 · 104 Reykjavik · Iceland 

Talarðu frönsku?

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

móttöku og skipulagningu ferða fyrir erlenda ferðamenn

Viljum ráða frönskumælandi einstakling í fullt 
starf á skrifstofu okkar. Starfið felur m.a. í sér 
skipulagningu og utanumhald ferða með  
erlenda ferðamenn um Ísland auk samskipta 
við erlenda samstarfsaðila.

Við leitum að einstaklingi með gott vald á 
frönsku og ensku, helst með reynslu af störfum 
í ferðaþjónustu

Áhugasamir sendi umsókn á job@snaeland.is 
fyrir 23. maí.

STARFSSVIÐ
• Akstur
• Skráning upplýsinga
• Ýmis önnur verkefni

HÆFNISKRÖFUR
• Stúdentspróf eða 
 sambærileg menntun
• Meirapróf eða ökuskírteini gefið
 út fyrir 1988
• Færni í mannlegum samskiptum
 og rík þjónustulund
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Enskukunnátta

Umsóknir og fyrirspurnir um starfið 
berist á netfangið zs@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til 22. maí.

SUMARBÍLSTJÓRI
KRINGLAN LEITAR AÐ
BÍLSTJÓRA FYRIR SUMARIÐ
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Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta fyrirtæki landsins?  
Össur leitar að  metnaðargjörnum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í öflugum hópi 
í alþjóðlegri upplýsingatæknideild Össurar.

STARFSSVIÐ

• Stýring á verkefnum tengdum innleiðingu  
og þróun hugbúnaðar

• Áætlanagerð 

• Framkvæmd þarfagreininga 

• Vinna með stjórnendum að gerð viðskipta
færa (e. business case)

• Móttaka og meðferð verkefnabeiðna

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun

• Að lágmarki 5 ára reynsla af verkefnastjórnun  
í upplýsingatækni

• Menntun í verkefnastjórnun kostur

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæð vinnubrögð

WWW.OSSUR.COM

VERKEFNASTJÓRI  
Á UPPLÝSINGATÆKNISVIÐI

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð og stuðningstækja. 
Hjá félaginu starfa um 2400 manns í 19 löndum. 
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2016.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 
ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.  

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

Fyrirtækjasvið Borgunar óskar eftir að ráða drífandi og  
kraftmikinn viðskiptastjóra til starfa.  
Borgun er leiðandi fjármálafyrirtæki í þróun og hagnýtingu 
lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar.  
Við leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu og vinnum 
eftir gildunum vilji, virði og vissa. 

Viðskiptastjóri á 
Fyrirtækjasviði

 Helstu verkefni

 Viðskiptastjórnun

 Ráðgjöf, sala og kynningar á vörum og   
 þjónustu sviðsins

 Almenn samskipti og þjónusta við   
 viðskiptavini

 Önnur tilfallandi verkefni

 Menntun og hæfniskröfur

 Háskólamenntun æskileg

 Reynsla af viðskiptastjórnun 

 Góður tæknilegur skilningur

 Framúrskarandi þjónustulund og samskipta- 
 hæfileikar

 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

 Sjálfstæði og frumkvæði í starfi og hæfni til að  
 vinna undir álagi

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á www.borgun.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Viglín Óskarsdóttir, staðgengill forstöðumanns  
í síma 860 2035.  
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365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

HEFUR ÞÚ BRENNANDI ÁHUGA Á FJÖLMIÐLA- OG FJARSKIPTAGEIRANUM? 
ÞÁ GÆTI STARF VÖRUSTJÓRA HJÁ 365 HENTAÐ ÞÉR 
365 óskar eftir að ráða drífandi og öflugan 
einstakling í starf vörustjóra. 

Í boði er krefjandi og ábyrgðarmikið starf á líflegum vinnustað. 

Áhugasamir sækja um starfið í gegnum vefinn okkar 365.is undir Laus Störf. 

Nánari upplýsingar um starfið gefur Sigrún L. Sigurjónsdóttir sigrun@365.is.

Starfssvið:
• Verkefnastýra, þróa, móta og innleiða vörur  
 fyrir viðskiptavini 365
• Framlegðargreiningar og tölfræði
• Samkeppnisgreiningar
• Áætlanagerð og utanumhald vörumerkja
 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta, verkfræði  
 eða önnur sambærileg menntun
• Reynsla af greiningarvinnu
• Menntun á sviði tölfræði kostur
• Mikil leikni í Excel
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum

Tækni- og verkfræðingar
VSB Verkfræðistofa leitar að tækni- eða verkfræðingi til 
framtíðarstarfa á framkvæmdasviði.
 
Starf á framkvæmdasviði felst m.a. í framkvæmdaráðgjöf, 
framkvæmdaeftirliti og áætlanagerð. Starfsreynsla  við 
mannvirkjagerð æskileg. Frekari upplýsingar gefur Gísli Ó. 
Valdimarsson gisli@vsb.is

Umsókn um starfið með upplýsingum um menntun, hæfni 
og starfsreynslu óskast skilað á skrifstofu VSB eða á 
ofangreint netfang eigi síðar en 27. maí nk. Fyllsta trún-
aðar verður gætt.

VSB Verkfræðistofa ehf. veitir fjölbreytta verkfræðilega 
ráðgjöf með einkunnarorðunum hagkvæmni, fagmennska 
og áreiðanleiki. Stofan rekur sögu sína aftur til ársins 1987 
og í dag starfa þar 25 manns. Vel er búið að starfsfólki á 
skrifstofu VSB að Bæjarhrauni 20 í Hafnarfirði.

Starfsmaður í pökkun
Gæðabakstur / Ömmubakstur 

óskar eftir starfsmanni í pökkun. 

Starfsvið:
Um er að ræða fullt starf við pökkun og frágang á framleiðslu- 
vörum fyrirtækisins ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.  
Vinnutími er frá 07-15.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:
• Stundvísi og reglusemi
• Snyrtimennska og skipulagsfærni
• Góð mannleg samskipti
• Skilja og tala íslensku eða ensku
• Hreint sakavottorð

Gæðabakstur / Ömmubakstur er leiðandi fyrirtæki í framleiðslu 
á kornvörum s.s. brauðum, kökum, smábrauðum, súrdeigs-
brauðum o.fl. Fyrirtækið er byggt á sterkum grunni og hefur 
hlotið viðurkenninguna framúrskarandi fyrirtæki 4 ár í röð. 

Umsóknir og ferilskrá sendist á umsokn@gaedabakstur.is  
fyrir miðvikudaginn 18. maí.

Ert þú ákveðinn, jákvæður og metnaðarfullur einstaklingur í leit að 
krefjandi starfi? Lyf og heilsa auglýsir eftir innkaupa- og markaðsfulltrúa.

www.lyfogheilsa.is

Starfssvið
• Starfið felur í sér samskipti   
 og innkaup við innlenda og   
 erlenda birgja.

• Yfirumsjón með vörumerki   
 ásamt öðrum verkefnum.

• 100% starf.

Hæfniskröfur
• Við leitum að einstaklingi með   
 háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Góð tölvukunnátta er skilyrði og   
 framúrskarandi samskiptahæfileikar  
 eru nauðsynlegir.

• Reynsla af sambærilegum störfum   
 er kostur.

Lyf og heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar um landið. 
Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi 
þjónustu á sviði heilsu, heilbrigði og lífsgæða.

Umsóknir sendist á 
starf@lyfogheilsa.is 
fyrir 20. maí
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Hótel Keilir
óskar eftir kraftmiklum einstaklingum til starfa  

í gestamóttöku ( dag og næturvaktir ).

Hæfniskröfur:
- Góð enskukunnátta ( fleiri tungumál eru kostur )

- Góð tölvukunnátta er kostur

Áhugasamir hafi samband í síma 420 9800 eða í gegnum 
tölvupóst á netfangið info@hotelkeilir.is

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

Umsóknir ásamt ferilskrám sendist á 
gardasmidi@gardasmidi.is. 

www.gardasmidi.is
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Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • Sími 525 6700 • mos@mos.is • www.mos.is 

 
VIRÐING  •  JÁKVÆÐNI  •  FRAMSÆKNI  •  UMHYGGJA 

Umsóknarfrestur er til 01. júní 2016.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni 
í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Mosfellsbæjar en auk þess veitir Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri upplýsingar í síma 525 6700. Um 
framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. 

Framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs   
 
MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR EFTIR ÖFLUGUM STJÓRNANDA Í STARF FRAMKVÆMDASTJÓRA 
FRÆÐSLU- OG FRÍSTUNDASVIÐS. 
 

Framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs Mosfellsbæjar stýrir starfsemi sviðsins í samræmi við lög og 
reglugerðir. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á stefnumótunarvinnu og áætlanagerð auk annarra verkefna sem til 
falla innan málaflokksins. Hlutverk fræðslu- og frístundasviðs Mosfellsbæjar er að veita börnum og ungmennum 
í sveitarfélaginu bestu mögulega menntun á hverjum tíma og vera faglegt forystuafl í menntamálum auk þess að 
styðja við virkt starf og þátttöku í íþrótta- æskulýðs og tómstundastarfi. 
 
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. Framkvæmdastjóri er ráðin af bæjarstjórn, heyrir beint undir bæjarstjóra 
og er hluti af framkvæmdastjórn bæjarins. 
 
Menntunar- og hæfnikröfur: 

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði, 
menntun á framhaldsstigi er æskileg 

 Stjórnunar- og rekstrarreynsla er skilyrði 
 Mjög góð reynsla af stefnumótunarvinnu og 

áætlanagerð er skilyrði 
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er 
kostur 

 
 Víðtæk þekking og reynsla á málefnum leik- 

og grunnskóla ásamt frístundastarfi er 
æskileg 

 Framúrskarandi samskiptahæfileikar og geta 
til að tjá sig í ræðu og riti 

 Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi 

Hjúkrunardeildarstjóri
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða til starfa 

hjúkrunarfræðing í stöðu hjúkrunardeildarstjóra á 
almenna hjúkrunardeild. 

Í starfinu felst skipulagning og stjórnun hjúkrunar 
ásamt daglegum rekstri deildarinnar.  

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu í öldrunar-
hjúkrun og stjórnun.

Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg. 

Umsóknarfrestur er til 24. mai 2016.

Hjúkrunarfræðingur- 
Verkefnisstjóri

Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða til starfa 
hjúkrunarfræðing sem jafnframt mun starfa sem verk-

efnisstjóri í fræðslu- og gæðamálum.
Reynsla og þekking í öldrunarhjúkrun æskileg.   

Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg.
 

Umsóknarfrestur er til 24. mai 2016.

Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir  
hjúkrunarforstjóri s: 864-4184.

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

Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar www.sunnuhlid.is.

Sumarhótel
Rekstur sumarhótels á Laugum í Reykjadal 

er auglýstur til leigu.

Á Laugum eru 57 herbergi með baði, matsalur og eldhús 
ásamt þvottahúsi.

Hótelrekstur á Laugum á sér langa sögu, umhverfið er 
fallegt og kyrrlátt.

Sundlaug, líkamsræktarsalur, íþróttavöllur og golfvöllur 
eru á staðnum.

Óskað er eftir tilboðum í leigu á rekstri sumarhótels frá 
júní 2017.  Skila þarf lýsingu á áformum rekstraraðila um 

þjónustu og gæðaviðmið við rekstur hótelsins.

Nánari upplýsingar gefur Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 
netfang: sarngrim@laugar.is

 sími 464-6301/693-1774.

Skila skal inn tilboðum fyrir 1. júní 2016 merkt,
Framhaldsskólinn á Laugum,  

bt. Sigurbjörns Árna, 650 Laugar 

Leigusali áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er 
eða hafna öllum.

TÆKNITEIKNARI
Við viljum bæta við okkur tækniteiknara í fullt 
starf sem býr yfir nákvæmni í vinnubrögðum, 
skipulags- og samskiptahæfni og síðast en 
ekki síst hressleika. 

Nánari upplýsingar gefur Hreinn í síma 4148775. 

Umsóknir óskast sent á hreinn@ev.is

Einingaverkmiðjan var stofnuð árið 1994. Frá upphafi hefur fyrirtækið framleitt forsteyptar einingar til húsbygginga. Innan fyrir-

tækisins hefur skapast gríðarleg sérþekking og verkkunnátta í áranna rás. Við höfum á að skipa öflugum tækjabúnaði og afar fullkominni 

verksmiðju. Frá árinu 2008 höfum við einnig rekið verksmiðju í Færeyjum eftir að hafa flutt forsteyptar einingar þangað í allmörg ár. 

Tæknimaður Akureyri

Laust er til umsóknar starf tæknimanns á umsjónardeild Vega-
gerðarinnar á Akureyri. Deildin hefur umsjón með framkvæmdum 
við nýbyggingar ásamt viðhaldi og þjónustu á Norðursvæði.  
Um 100% starf er að ræða.

Starfssvið
• Umsjón með rekstri og verkefnum þjónustustöðva og vélaverk-

stæðis á Norðursvæði
• Umsjón með áætlunum, útboðum og verksamningum í þjónustu
• Eftirlit með framkvæmdum í þjónustu ásamt tæknilegu og fjár-

hagslegu uppgjöri
• Þátttaka í öðrum verkefnum á umsjónardeild.

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði eða önnur háskóla-

menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af ámóta störfum er kostur
• Stjórnunarreynsla er æskileg
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt 
báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerðarinnar 
eru konur með umbeðnar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að 
sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi 
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til  til 18. maí 2016. 

Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýs- 
ingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir, þar með talin 
menntunar- og starfsferilsskrá.
Gert er ráð fyrir að ráða í starfið eigi síðar en í september 2016.

Nánari upplýsingar  um störfin veitir Haukur Jónsson í síma 
5221000.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

ICE LAGOON
Z O D I A C  B O AT  T O U R S

SUMARVINNA - JÖKULSÁRLÓN
Óskum eftir hressu og duglegu starfsfólki í afgreiðslu og 

móttöku ferðamanna á Jökulsárlóni í sumar. 
Um er að ræða slöngubátaferðir um lónið.
Einnig óskum við eftir skipstjórnenda/leiðsögumanni, 
slöngubátanámskeið frá Landsbjörg æskilegt.
Húsnæði í boði . 
Vinsamlegast sendið umsóknir á atvinna@icelagoon.com

We are looking for fun and reliable people to join our team 
for the summer 2016. We need people in the reception for 
our Zodiac boat tours at Jokulsarlon. We are also hiring 
captains/guides for our boats. Accommodation available. 
Please send us your information to atvinna@icelagoon.com
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsbær 
óskar eftir byggingarfulltrúa

Byggingarfulltrúi hefur umsjón og eftirlit með mannvirkjagerð í Kópavogi. Einnig annast hann útgáfu 
byggingarleyfa. Hann sér eining um úttektir og útgáfu viðeigandi vottorða vegna byggingarframkvæmda á 
bæjarlandi Kópavogs. 

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi háskólafélags.

Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2016.

Upplýsingar veitir Steingrímur Hauksson, sviðsstjóri umhverfissviðs í síma 570-1500 eða í tölvupósti 
steingr@kopavogur.is

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

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

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf í arkitektúr, byggingarfræði, byggingarverk-  
 eða tæknifræði
•	 Faggilding til þess að fara yfir hönnunargögn og annast  
 úttekir
•	 Víðtæk og góð reynsla af byggingarmálum
•	 Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg
•	 Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og   
 skipulagshæfni

Helstu verkefni
•	 Umsjón og eftirlit með mannvirkjum í samræmi  
 við lög, reglugerðir og staðla
•	 Yfirferð teikninga og útgáfa byggingarleyfa
•	 Lokaúttektir mannvirkja
•	 Skráning fasteigna skv. lögum og reglugerðum
•	 Útreikningur gjalda skv. gjaldskrá um   
 gatnargerðar- og byggingarleyfisgjöld

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Kennari í tónmennt og/eða dansi
 
Garðaskóli
 • Náttúrufræðikennari
 
Sjálandsskóli
 • Grunnskólakennari á miðstig
 • Skólaliði
 
Leikskólinn Bæjarból
 • Deildarstjóri
 • Sérkennslustjóri
 • Aðstoð í eldhúsi
 
Leikskólinn Krakkakot
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar
 
Ísafold
 • Hjúkrunarfræðingur
 
Jónshús
 • Umsjónarmaður félagsstarfs 
  aldraðra
 
Heimaþjónusta Garðabæjar
 • Þroskaþjálfi - 50% starf
 
Íþróttamiðstöðin Breiðumýri 
Álftanesi
 • Eftirlit og ræsting í búningsklefum 
  frá klukkan 8:00 – 14:00 – 75% starf
 
Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru allir 
hvattir til að sækja um - karlar jafnt sem konur.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

G A R Ð A T O R G I  7
S Í M I  5 2 5  8 5 0 0
G A R D A B A E R . I S

IÐNAÐARMAÐUR
GLER UPPSETNINGAR

Vegna aukinna umsvifa viljum við bæta við  iðnaðarmanni 
í okkar öfluga starfsmannahóp. 

Fjölbreytt verkefni, unnin í heimahúsum, skrifstofum,  
nýbyggingum og eldri byggingum.  

Uppsetningar á glerhandriðum, sturtuklefum, speglum, 
glerveggjum, tvöföldu gleri og fleiru,  ásamt mælingum 

fyrir verkefnin.  
Flest verkefnin eru á höfuðborgarsvæðinu, starfstöð  

Samverks er í Víkurhvarfi  Kópavogi.

Leitum eftir áreiðanlegum og vönduðum fagmanni með 
jákvæða lund og samstarfshæfileika.

Vinnutími 08.00 – 17.00 mán-fim en til 12.00 á föstudögum. 

Umsækjendur vinsamlegast sendið upplýsingar um 
reynslu, aldur og fyrri störf á Ragnar Pálson á  

starf@samverk.is

Glerverksmiðjan Samverk ehf var stofnuð 1969 og þjónustar  
húsbyggjendur og húseigendur með allt gler, úti sem inni.

Þekking  Reynsla   Þjónusta

AVIONICS DESIGN  
ENGINEER

Icelandair óskar eftir öflugum liðsmanni til að starfa með hönnunardeild félagsins í Hafnarfirði. 
Hönnunardeild Icelandair sinnir breytingum og viðgerðum á flugvélum félagsins og annarra undir 
vottuðu gæðakerfi frá Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA). Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga 
á að taka þátt í að byggja upp enn frekara vöru- og þjónustuframboð á sviði rafmagnskerfa og 
mælitækja. Breytingar á rafmagns- og mælitækjum (Electrical/Avionics) í flugvélum eru unnar eftir 
beiðnum flugrekenda og fylgja EASA reglugerðum.

HÆFNISKRÖFUR:
n Próf í verkfræði, tæknifræði og/eða B2 flugvirki með góða reynslu
n Skipulagshæfileikar
n Teiknikunnátta (Autocad, Solidworks) er kostur en ekki nauðsyn
n  Tölvukunnátta og reynsla í Linux, grunnforritun og netkerfum er kostur en ekki nauðsyn
n Góð færni í íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti
n Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 

Nánari upplýsingar veita:
Bragi Baldursson I bragib@its.is
Steinunn Una I unasig@icelandair.is

Við leitum að einstaklingi sem hefur ánægju af því að læra og vinna við hönnun og ísetningu á rafkerfum 
og mælitækjum í flugvélar. Verkefnin snúast um að útbúa hönnunarskjöl (teikningar og skýrslur) sem leyfa 
ísetningar á mismunandi búnaði fyrir flugvélar og breytingar á rafmagnskerfum. Icelandair veitir starfsþjálfun 
og stuðning við að komast inn í starfið. Einnig er leitast við að finna tækifæri og þróa lausnir.

+  Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út á vef 
félagsins, www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar 
en 25. maí 2016. 



Vélamenn og vörubílstjórar 
Auglýsum ef tir vönum vélamönnum og vörubílsstjórum  
í fullt star f

Umsóknir sendist á net fangið elvar@gleipnir.is

Laust er starf mælingamanns á hafnadeild Vegagerðarinnar Í 
Reykjavík. Um 100% starf er að ræða. Með tilliti til aldurs-
samsetningar starfsmanna Vegagerðarinnar er gjarnan tekið við  
umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf.  

Starfssvið
•	 Dýptar-	og	landmælingar
•	 Úrvinnsla	gagna	og	rannsókna
•	 Önnur	tilfallandi	verkefni

Menntunar og hæfniskröfur
•	 Tæknimenntun	er	æskileg
•	 Skipsstjórnarréttindi	á	30	tonna	bát	æskileg
•	 Starfsreynsla	á	sviði	land-	eða	dýptarmælinga	æskileg
•	 Góð	íslenskukunnátta	æskileg
•	 Kunnátta	í	ensku	
•	 Kunnátta	í	tölfræði
•	 Nákvæmni	og	öguð	vinnubrögð
•	 Frumkvæði	og	hæfni	til	að	vinna	sjálfstætt
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt 
báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerðarinnar 
eru konur með umbeðnar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að 
sækja um starfið.  

Laun	eru	greidd	samkvæmt	kjarasamningi	ríkisins	og	viðkomandi	
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 30. maí 2016. 
Umsóknir	berist	mannauðsstjóra,		netfang	oth@vegagerdin.is

Í	umsókninni	komi	fram	persónulegar	upplýsingar	ásamt	upp-
lýsingum	um	þá	menntun	og	hæfni	sem	óskað	er	eftir,		þar	með	talin	
menntunar-	og	starfsferilsskrá.

Nánari	upplýsingar		um	starfið	veitir	Sigurður	Áss	Grétarsson	
framkvæmdastjóri	í	síma	522	1000.

Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	hefur	
verið	tekin.

MÆLINGAMAÐUR 
HAFNADEILD
REYKJAVÍK

Tónlistarskóli Grundarfjarðar
auglýsir eftir tónlistarkennara til afleysingar í eitt ár

Leitað er eftir kennara á eftirfarandi hljóðfæri:
•     Gítar og rafbassa
•     Trommur og slagverk
•      Málmblásturshljóðfæri

Umsóknarfrestur er til 23. maí. 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst nk. 

Upplýsingar gefur Sigurður Gísli Guðjónsson, skólastjóri, 
sigurdur@gfb.is í síma 430 8550 og Linda María Nielsen, 
deildarstjóri, lindam@gfb.is í síma 430 8560.

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Laus störf við Varmárskóla 
skólaárið 2105-2016

Kennarar: 
 Umsjónarkennsla á yngsta stigi og miðstigi
 Unglingastig : kennsla í náttúrufræði  og/eða  íslensku 
 Listakennsla/hlutastarf: tónlist, dans og leiklist

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands.

Stuðningsfulltrúar – hlutastarf 

Starfsfólk í Frístundasel 40-50% stöður

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag  
Mosfellsbæjar.

Frekari upplýsingar um þessi störf veita skólastýrur  
Varmárskóla Þórhildur Elfarsdóttir s. 863- 3297 og  
Þóranna Rósa Ólafsdóttir s. 899-8465

Umsóknir með ferilsskrá sendist á netfangið:  
thoranna@varmarskoli.is  eða thorhildur@varmarskoli.is
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til 29.05 2016

Organisti og kórstjóri
Laus er staða organista og kórstjóra við Grundarfjarðar-
kirkju frá og með 1. sept. n.k. Um er að ræða 50% starf.  
Laun eru greidd skv. kjarasamningi FÍH.

Áhugasamir hafi samband við sóknarprest sr. Aðalstein 
Þorvaldsson í síma 862 8415 eða Guðrúnu M. Hjaltadóttur 
formann sóknarnefndar í síma 899 5451. Umsóknir skulu 
sendar á netfangið: skallabudir@simnet.is

Umsóknarfrestur er til 20. júní n.k.

Heilsugæslan Mjódd er hverfisstöð og er fyrst og  
fremst ætlað að þjóna íbúum neðra Breiðholts, það  
er hverfi 109, Bökkum, Stekkjum og Seljahverfi.  

Á starfsstöðinni voru nýlega gerðar breytingar 
á skipulagi og rekstri sem miða að því að auka 
þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og 
að bæta vinnuumhverfi starfsmanna. Til að gera 
þjónustuna markvissari hefur aukin áhersla verið lögð 
á þverfaglega teymisvinnu, auk þess sem aðferðafræði 
straumlínustjórnunar hefur verið innleidd. Í þessu 
breytta skipulagi mun starfsfólk fá aukið sjálfstæði  
til að móta starfsemina og til að útfæra þjónustu sem 
mætir þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um 
árangur samkvæmt mælingum og mati.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Heimilislækningar 
  Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu 
  Heilsuvernd
  Vaktþjónusta
  Kennsla lækna í sérnámi, kandídata 
  og læknanema 
  Leiðbeinandi (mentor) lækna í sérnámi 
  Þátttaka í vísindarannsóknum, gæða- 
  og umbótaverkefnum

Hæfnikröfur
  Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun  
  í heimilislækningum 
  Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð  
  vinnubrögð
  Leiðtogahæfni
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum  
  er skilyrði
  Reynsla af og vilji til þverfaglegrar teymisvinnu 
  er skilyrði
  Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af  
  kennslu læknanema 
  Áreiðanleiki, faglegur metnaður, jákvæðni 
  og sveigjanleiki

Til greina kemur að ráða aðra sérfræðinga eða almennan 
lækni ef ekki tekst að ráða lækni með sérfræðiviðurkenningu 
í heimilislækningum.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Læknafélag Íslands.

Til greina kemur að ráða í hlutastarf. Vinnutími getur verið 
sveigjanlegur.

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslulæknir við Heilsugæsluna Mjódd
Laust er til umsóknar starf heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna í Mjódd. Um er að ræða 100% 
ótímabundið starf. Ráðið verður í starfið frá 1. ágúst 2016 eða eftir nánara samkomulagi. 
Umsóknarfrestur er til 30. maí 2016.
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Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram  
kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf, 
vísinda- og rannsóknarstörf. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði. Við ráðningar í störf hjá Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins er ávallt tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar. 

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

Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Halldórsdóttir - hrafnhildur.halldorsdottir@heilsugaeslan.is - 513-1500
Jón Aðalsteinn Jóhannsson - jon.a.johannsson@heilsugaeslan.is - 513-1500
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Starfskraftur í 
mötuneyti

Steypustöðin ehf. óskar eftir duglegum starfskrafti í 50 
% starf.

Vinnutími er frá kl. 10:00-14:00

Starfið felst í afgreiðslu á matarbökkum til starfsmanna 
ásamt frágangi í matsal.

Um framtíðarstarf getur verið um að ræða.

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2016

Frekari upplýsingar um starfið gefur Jón Tómasson 
S: 4 400 600

Umsóknum skal skilað til Jóns Tómassonar Stöðvarstjóra 
í Reykjavík á netfangið jonat@steypustodin.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur 
verið tekin um ráðningu.

Grunnskóli Grindavíkur auglýsir 
tvær stöður deildarstjóra

Vegna skipulagsbreytinga auglýsir Grunnskóli Grindavíkur 
eftir tveimur deildarstjórum til starfa.  
Um er að ræða stjórnun á mið- og yngsta stigi skólans. 

Umsóknarfrestur er til 30. maí  
en ráðið er í stöðurnar frá 1. ágúst.   

Starfssvið  deildarstjóra
Deildarstjóri er millistjórnandi með mannaforráð og ber 
ábyrgð á skólahaldi á skólastigi.
Fylgist með nýjungum á sviði kennslu og er leiðandi í faglegri 
umræðu.
Samskipti við nemendur og foreldra.
Umsjón með sérúrræðum nemenda í samráði við kennara og 
aðra stjórnendur.
Menntunar og hæfniskröfur deildarstjóra
Við leitum að einstaklingi með réttindi til kennslu í grunn- 
skóla sem er metnaðarfullur, víðsýnn og góður í mannlegum 
samskiptum, hefur skipulagshæfileika, er sveigjanlegur og  
tilbúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi.
Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum er æskileg.
Framhaldsmenntun í stjórnun er æskileg.
• Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með tæp- 
 lega 500 nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla  
 Grindavíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og   
 lögð áhersla á að skapa námsumhverfi  í samráði við   
 foreldra  þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og allir   
 læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi  
 sínu. Í framtíðarsýn skólans kemur fram að skólinn er   
 lærdómssamfélag þar sem áhersla er á að allir nemendur  
 hljóti góða menntun og fái hvatningu til náms í samræmi   
 við þroska sinn og áhuga í öruggu og uppbyggilegu   
 umhverfi.  Nemendur, starfsfólk og foreldrar eru virkir   
 þátttakendur í lærdómssamfélaginu.   
 Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar.   
 Sjá nánar á heimasíðu skólans 
 http://www.grindavik.is/grunnskolinn.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 
Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 
240 Grindavík eða sendist á netfangið  
halldorakm@grindavik.is 
Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir  
skólastjóri í síma 420-1150.kopavogur.is

Kópavogsbær

Staða forstöðumanns 
við félagsmiðstöðina 
Kúluna 

Félagsmiðstöðin Kúlan er staðsett í 
Hörðuvallaskóla í Kópavogi. Félagsmiðstöðin 
er starfrækt fyrir börn og unglinga á aldrinum 
10 til 15 ára.  Félagsmiðstöðin vinnur á 
vettvangi frítímans í nánu samstarfi við 
stjórnendur grunnskóla, foreldra og önnur 
frístundaúrræði í bænum.

Leitað er að stjórnanda sem veitir faglega 
forystu og býr yfir hæfni til að skipuleggja 
krefjandi frístundastarf í samvinnu við 
starfsmenn, þjónustuþega og starfsfólk 
frístunda- og forvarnadeildar. Samskiptahæfni, 
sjálfstæði og góðir skipulagshæfileikar eru því 
nauðsynlegir.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun á sviði félags- og 

tómstunda og/eða uppeldis- og 
menntunarfræða skilyrði

•	 Reynsla af störfum með börnum og/eða  
 unglingum er skilyrði
•	 Reynsla af rekstri og stjórnun sem nýtist í  
 starfi er æskileg
•	 Reynsla af verkefna- og viðburðastjórnun  
 er æskileg
•	 Gerð er krafa um góða hæfni í mannlegum  
 samskiptum 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launa-
nefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttar-
félags. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að 
sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veita Linda Udengaard, deil-
darstjóri frístunda- og forvarnadeildar linda@
kopavogur.is eða í síma 570 1500.

Umsóknum skal skila með ferilskrá á umsókna-
vef á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is 
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2016.  

ÞJÓNUSTUVER
585 5500
hafnarfjordur.is

LAUS STÖRF
HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ

Áslandsskóli
 » Frístundaleiðbeinendur
 » Skólaliði

Fjölskylduþjónusta
 » Liðsmenn og persónulegir ráðgjafar
 » Sumarafleysingar í heimaþjónustu

Hraunvallaskóli
 » Deildarstjóri á miðstigi
 » Enskukennsla á unglingastigi
 » Forfallakennari
 » Hönnun og smíði
 » Kennsla í upplýsingatækni og  

verkefnastjórn iPad innleiðingar
 » Sérkennari
 » Umsjónarkennari á miðstigi
 » Umsjónarkennari á yngsta stigi

Leikskólinn Bjarkalundur
 » Deildarstjóri
 » Leikskólakennari
 » Sérkennslustjóri
 » Þroskaþjálfi

Leikskólinn Hlíðarberg
 » Deildarstjóri
 » Þroskaþjálfi

Leikskólinn Hvammur
 » Leikskólakennari

Leikskólinn Vesturkot
 » Leikskólakennari

Leikskólinn Stekkjarás
 » Aðstoð í eldhúsi

Setbergsskóli
 » Ensku- og dönskukennsla á  

unglingastigi

Suðurbæjarlaug
 » Sundlaugarverðir

Víðistaðaskóli
 » Dönskukennari
 » Enskukennari
 » Umsjónarkennari á yngra stigi

Þjónustukjarninn Drekavöllum
 » Sumarstarf

Öldutúnsskóli
 » Íslenskukennari
 » Umsjónarkennari á miðstigi

Nánari upplýsingar og rafrænt 
umsóknarform á hafnarfjordur.is

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

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 
auglýsir eftir stærðfræðikennara

Umsækjendur þurfa að hafa háskólamenntun í viðkomandi fagi og 
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. Leitað er að kennara sem 
hefur frumkvæði, er sjálfstæður í vinnubrögðum og hefur áhuga á 
að taka þátt í þróunarstarfi í kennsluháttum og uppbyggingu náms í 
samræmi við lög um framhaldsskóla (nr. 92/2008).

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2016.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast Jóni Eggerti Bragasyni skólameistara á netfangið 
joneggert@fmos.is  í síðasta lagi 23. maí 2016. Umsóknir þurfa ekki 
að vera á sérstökum eyðublöðum. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Skólameistari
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Markaðs- og menningarfulltrúi
Sveitarfélagið Ölfus auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
markaðs- og menningarfulltrúa.  Um er að ræða 100% starf.
Leitað er að metnaðarfullum, drífandi og framsýnum  
einstaklingi sem er reiðubúinn að leita nýrra leiða og þróa 
starfið áfram.

Helstu verkefni:
• Kynningar- og markaðsmál.
• Utanumhald vefsíðu og samfélagsmiðla.
• Fjölmiðlasamskipti og upplýsingagjöf.
• Umsjón með menningarviðburðum og hátíðum.
• Umsjón með rekstri Bæjarbókasafns.
• Umsjón með menningarminjum.
• Atvinnumál.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð og haldbær háskólamenntun og reynsla sem nýtist í  
 starfi.
• Metnaður, sjálfstæði, frumkvæði, hugmyndaauðgi, 
 skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar.
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
• Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti á íslensku og  
 ensku. Önnur tungumálakunnátta er kostur.

Upplýsingar um starfið veita Gunnsteinn Ómarsson, bæjar-  
stjóri í síma 480 3800 og Barbara Guðnadóttir, menningarfull-
trúi í síma 8636390.  Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á 
netföngin gunnsteinn@olfus.is og gudni@olfus.is.  Umsókn 
sendist á annað þessara netfanga og með henni skal fylgja 
greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til 26. maí nk.  

Í Sveitarfélaginu Ölfusi búa um 2.000 manns. Þéttbýliskjarninn er 
Þorlákshöfn, þar sem í boði er öll grunnþjónusta m.a. góður grunn- 
og leikskóli, heilsugæslustöð, glæsileg íþróttamannvirki og vinsæl 
sundlaug. Mikil uppbyggging hefur átt sér stað í Þorlákshöfn 
síðustu ár og þá sérstaklega til að bæta þjónustu við fjölskyldur. 
Unnið er markvisst að verkefnum sem stuðla að því að fjölga 
íbúum og atvinnutækifærum í sveitarfélaginu og mun markaðs- 
fulltrúi vinna náið með bæjarstjóra og öðrum stjórnendum sveitar-
félagsins við ýmis spennandi verkefni þar að lútandi.

Sveitarfélagið Ölfus  
auglýsir laus störf 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfr. á sviði skipulagsmála Skipulagsstofnun Reykjavík 201605/713
Kennari/stuðningsfulltrúi/starfsm. Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201605/712
Skólaritari Framhaldsskólinn á Laugum Laugar 201605/711
Umsjónarmaður fasteigna Framhaldsskólinn á Laugum Laugar 201605/710
Eftirlit með hreindýraveiðum Umhverfisstofnun Egilsstaðir 201605/709
Forstöðumaður uppl.tæknimála Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201605/708
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201605/707
Starfsm. í býtibúr og alm. störf Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201605/706
Starfsmenn við aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201605/705
Sjúkraliðar LSH, lungnadeild Reykjavík 201605/704
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201605/703
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201605/702
Mælingamaður, hafnadeild Vegagerðin Reykjavík 201605/701
Hjúkrunarfræðingur LSH, lungnadeild Reykjavík 201605/700
Deildarstjóri LSH, sálgæsla djákna og presta Reykjavík 201605/699
Yfirlæknir hjartalækninga LSH, lyflækningasvið Reykjavík 201605/698
Verkefnastjóri sýninga Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201605/697
Kynningarstjóri Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201605/696
Sviðsstjóri miðlunar Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201605/695
Sérfr. í myndgreiningalækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201605/694
Sérfræðingur í bráðalækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201605/693
Móttökuritari bráðamóttöku Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201605/692
Sérfr. í augnskurðlækningum Landspítali, augnlækningar Reykjavík 201605/691
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201605/690
Aðstoðarmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201605/689
Starfsmaður í þjónustudeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201605/688
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201605/687
Lektor í fiskeldisfræðum Háskólinn á Hólum/Matís Sauðárkrókur 201605/686
Sérfr. við mat á innleiðingu Menntamálastofnun Kópavogur 201605/685
Sérfræðingur í prófagerð Menntamálastofnun Kópavogur 201605/684
Fulltrúi Umboðsmaður barna Reykjavík 201605/683
Sérfr. í eftirliti með fiskeldi o.fl. Matvælastofnun Egilsstaðir 201605/682
Dýraeftirlitsmaður Matvælastofnun Sauðárkrókur 201605/681
Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201605/680
Sálfræðingur Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201605/679
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201605/678
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hamraborg og Hvammi Kópavogur 201605/677
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Seltjarnarnesi Seltjarnarnes 201605/676
Sérfr. í kvensjúkd. og fæð.hjálp Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201605/675
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201605/674
Starfsmaður á starfsbraut Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201605/673
Sérfræðingur, fjármálainnviðir Seðlabanki Íslands Reykjavík 201605/672
Matreiðslumaður Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201605/671
Framh.skólakennari í stærðfræði Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201604/587
Framhaldsskólakennari Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201605/670
Tanntæknir, Tannlæknadeild HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201605/669
Sérhæfð þrif, Tannlæknadeild HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201605/668
Nýdoktor, Viðskiptafræðideild HÍ, Félagsvísindasvið Reykjavík 201605/667
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201605/666
Náms- og starfsráðgjafi Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201605/665
Lögreglumenn í sérsveit Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201605/664
Lífeindafræðingur LSH, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201605/663
Hjúkrunarfræðingar LSH, skurð- og þvagfæraskurðlækn. Reykjavík 201605/662
Hjúkrunarfræðingar LSH, skurðlækningadeild Reykjavík 201605/661
Sérfræðilæknir LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201605/660
Námsstaða ljósmóður LSH, göngudeild mæðraverndar Reykjavík 201605/659
Hjúkrunarfræðingur LSH, heila-, tauga- og bækl.skurðd. Reykjavík 201605/658
Saksóknari IRR, embætti ríkissaksóknara Reykjavík 201605/657
Saksóknari, tvær stöður IRR, embætti héraðssaksóknara Reykjavík 201605/656
Framh.skólakennari, stærðfræði Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201605/655
Framh.skólakennari, hagfræði Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201605/654

Leikskólinn Heklukot

Leikskólinn Heklukot auglýsir eftirfarandi stöður: 
Leikskólakennarar, deildarstjórar, aðstoðarleikskólastjóri 
50% staða og sérkennari 50% staða.

Leikskólinn Heklukot er á Hellu í Rangárþingi ytra sem er um 
100 km frá Reykjavík. Heklukot er 4 deilda leikskóli með um 75 
nemendur frá eins til fimm ára og vinnum við eftir markmiðum 
Skóla á grænni grein sem fela í sér sambærilegar áherslur og í 
Aðalnámskrá leikskóla (2011). Einnig er unnið eftir markmiðum 
Heilsustefnunnar sem stuðlar að heilsueflingu í leikskóla-     
samfélaginu með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun 
í leik. Í Heklukoti er leikskólakennurum boðið uppá aukinn undir-
búningstíma, fá samtals 9 tíma m.v. 100% starf. 

Leitað er að fagmenntuðum jákvæðum kennurum (eða öðru   
uppeldismenntuðu fólki), körlum eða konum, með góða 
samskiptahæfni, eru heilsuhraustir, hafa góða íslenskukunáttu, 
sýna frumkvæði, sjálfstæði, hafa metnað fyrir starfi sínu og eru 
tilbúnir til að vinna að málörvun, uppeldi og menntun barna á 
leikskólaaldri í samræmi við námsskrá og í nánu sambandi við 
stjórnendur leikskólans.

Umsóknafrestur er til og með 29. maí 2016.  

Umsóknir ásamt meðmælum skulu sendast á Leikskólann Heklukot, 
Útksálum 1, 850 Hellu fyrir 29. maí eða á heklukot@ry.is. Einnig er 
hægt að sækja um rafrænt á vef leikskólans.

Upplýsingar veitir Auður Erla Logadóttir, leikskólastjóri. 

    Veffang:  www.leikskolinn.is/heklukot                                        
    Netfang:  heklukot@ry.is
    Sími:   488 7045
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Helstu verkefni og ábyrgð
• Skipuleggur, stjórnar og ber ábyrgð á sjúkraþjálfun íbúa 
• Skoðar og metur ástand, getu og færni íbúa
• Gerir meðferðaráætlanir byggðar á skoðun og mati 
• Metur þörf fyrir og velur hjálpartæki við hæfi 
• Skipuleggur vinnu aðstoðarmanns síns
• Fundar með og leiðbeinir öðru starfsfólki
• Mat á þörf fyrir, val á, pöntun og kennsla á hjálpartæki
• Samskipti við T.R. og stoðtækjasmiði

Hæfniskröfur
• Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraþjálfari 
• Reynsla af starfi með öldruðum æskileg 
• Hæfni í mannlegum samskiptum, þolinmæði og jákvætt 
   viðmót.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Við bjóðum upp á:
• Heimilislegt vinnuumhverfi 
• Krefjandi og spennandi verkefni 
• Sveigjanlegan vinnutíma 
• Skemmtilegan og faglegan starfsmannahóp

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Sjúkraþjálfafélags Íslands 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Árdís Ósvaldsdóttir forstöðumaður í síma 540-2400 eða með því að senda 
fyrirspurnir á margret.ardis.osvaldsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 
Umsóknarfrestur er til 28. maí n.k.

Sjúkraþjálfari – Seljahlíð

Seljahlíð heimili aldraðra óskar eftir sjúkraþjálfara til starfa á heimilið í 50% starf.
Viðkomandi getur auk þess leigt aðstöðuna á heimilinu til frekari starfa.

Velferðarsvið

Organista og tónlistarkennara vantar 
á Seyðisfjörð. Afleysing í eitt ár.

Um er að ræða hlutastarf frá 1. ágúst 2016. 
Staða organista er 45% og með getur fylgt 
50% kennsla við Tónlistarskóla Seyðisfjarðar. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurbjörg 
Kristínardóttir organisti og skólastjóri,  
sími 864 7772 og Jóhann Jónsson 
f.h. sóknarnefndar sími 894 2709 

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2016. 
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á 
netfangið sibbo52@gmail.com

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

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Innkaupadeild

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins  
leitar að húsnæði, til kaups eða leigu,  
fyrir nýja slökkvistöð á austanverðu  
höfuðborgar-svæðinu. 

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•   Skautahöllin í Laugardal – Endurnýjun á frystikerfi,  
    útboð nr. 13737.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 
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Garðabær auglýsir eftir áhugasömum 
aðilum til að taka þátt í opnu útboði 
vegna endurnýjunar á knattspyrnugrasi 
þriggja valla á íþróttasvæði Stjörnunnar 
í Ásgarði, tveggja sparkvalla og eins 
æfingavallar.

LÝSING Á ÚTBOÐI:
• Útvegun og fullnaðarfrágangur 
  knattspyrnugrass með nýju 
  fjaðurlagi (púða) á minni æfingavöll 
  Stjörnunnar í Ásgarði og tvo 
  sparkvelli á sama svæði.
• Rif og förgun á núverandi yfirborði 
  æfingavallar og sparkvallanna 
  tveggja.

HELSTU KENNITÖLUR ERU:
Knattspyrnugras með nýjum púða og rif 
og förgun á núverandi yfirborði
• Flatarmál æfingavallar, 
  51x63m: 3213m²
• Flatarmál tveggja sparkvalla, 
  2x18x33m: 1188m²

Upphaf verks er 2. ágúst 2016. 
Fullbúnum æfingavelli skal skila eigi 
síðar en 31. ágúst. Heildarverki skal að 
fullu lokið eigi síðar en 16. september 
2016.

Útboðsgögn eru aðgengileg á vef 
Garðabæjar, www.gardabaer.is

Tilboð skulu berast VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, fyrir kl. 11 föstudaginn 
27. maí  2016, þar sem þau verða opnuð 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

ÚTBOÐ
ÍÞRÓTTASVÆÐIÐ Í ÁSGARÐI
ENDURNÝJUN Á 
KNATTSPYRNUGRASI
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Tækni- og umhverfissvið Garðabæjar 
óskar eftir tilboðum í verkið  “Göngu- 
og hjólastígur sunnan Vífilsstaða”.

Verkið felst í að koma fyrir 
undirbyggingu fyrir göngu- og hjólastíg 
á milli undirganga við Reykjanesbraut 
og Elliðavatnsvegar, uppsetningu 
ljósastólpa og lagningu rafstrengja.

HELSTU MAGNTÖLUR ERU:
 Burðarlög 2.200 m³
 Holræsalagnir 15 m
 Ljósastólpar 22 stk.
 Ljósastrengir 880 m

Lokaskiladagur verksins er 
1. september 2016.

Útboðsgögn verða aðgengileg á 
rafrænu formi á vef Garðabæjar frá og 
með þriðjudeginum 17. maí kl. 13. 

Tilboð skal skila í þjónustuver 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, Garðabæ, 
eigi síðar en fimmtudaginn 2. júní 2016  
kl. 11:30, þar sem þau verða opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska. 

ÚTBOÐ
GÖNGU- OG HJÓLASTÍGUR 
SUNNAN VÍFILSSTAÐA

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Útboð nr. 20329 Isavia -  
Stækkun flughlaðs til austurs á 

Keflavíkurflugvelli
Isavia er að stækka flughlaðið á Keflavíkurflugvelli til austurs, 
þessi framkvæmd er hluti af þeirri stækkun. Framkvæmdinni 
er skipt upp í tvo áfanga, í fyrri áfanganum eru tvö flug-
vélastæði og akstursbraut og í seinni áfanganum eru þrjú 
flugvélastæði.

Verktaki tekur að sér jarðvinnu, fyllingar, leggja flughlaðs- 
malbik og steypu. Ásamt því að koma fyrir raflögnum,  
regnvatnslögnum, brunnum, ofanvatnsrennum, ljósamöstrum, 
ljósaundirstöðum, ídráttarrörum, strengjum ásamt öðrum 
rafbúnaði. Að auki mun verktaki sjá um lagningu eldsneytis-
lagnar og uppsetningu á brunnum í flughlaði og meðfram 
akbraut November. 

Helstu kennitölur eru:

•	 Gröftur:	 	 99.500	m3

•	 Fyllingar:	 	 216.200	m3

•	 Burðarlög:		 4.310	m3

•	 Malbik:	 	 34.550	m²

•	 Flughlaðssteypa:	 9.255	m³

•	 Regnvatnslagnir:	 690	m

•	 Raflagnir:	 	 14.000	m

•	 Olíulagnir:		 1.690	m

Verki skal að fullu lokið:              1. Áfangi  4. júlí 2017

                                                           2. Áfangi 24. maí 2018

Kynningarfundur	verður	haldin	þann	7	.júní	2016	klukkan	
10:00. 
Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða 
aðgengileg	á	vef	Ríkiskaupa,	www.rikiskaup.is	miðvikudaginn	
18.	maí	2016. 
Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska 
þriðjudaginn	28.	júní	2016	kl	11:00	hjá	Ríkiskaupum,	Borgartúni	
7C,	105	Reykjavík.

Unnargrund - keðjuhús
Arkitektastofan OG, fyrir hönd Byggingarsamvinnufélags 
eldri borgara í Garðabæ, óskar eftir tilboðum verktaka í 
byggingu keðjuhúsa við Unnargrund í Garðabæ.
Um er að ræða 25 steinsteypt einnar hæðar hús, um 150 m2 
hvert.  Á svæðinu er jarðvinnuverktaki sem skilar húsgrunn
um með fyllingu undir sökkla.  Útboð verksins nær til allra 
verkþátta að því loknu, uppsteypu og þakvirkis, tæknikerfa, 
fullnaðarfrágangs að utan og innan, og frágangs lóðar.

Helstu magntölur eru:
Mótafletir: 10.600 m2

Steinsteypa 1.700 m3

Steypustyrktarstál 135.000 kg
Flísaklæðning 2.200 m2

Þakklæðning 3.500 m2

Gólfefni 3.200 m2

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum, sem eru 
tilbúin til afhendingar á Arkitektastofunni OG, Þórunnartúni 
2, Reykjavík, 4. hæð.
Tilboð verða opnuð þann 6. júní 2016, kl. 11:00, á Arkitekta
stofunni OG, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska.

ÚTBOÐ
AUSTURVEGUR 17, VÍK

VIÐHALD UTANHÚSS 2016 

Verkís hf., fyrir hönd eigenda fasteignarinnar að Austurvegi 
17 í Vík, óskar eftir tilboðum í fyrsta áfanga viðhaldsfram-
kvæmda.
  
Um er að ræða steinsteypt tvílyft hús. Gert er ráð fyrir 
endurnýjun glugga, alhreinsun málningar, steypuviðgerðum 
og málun.  Þá er gert ráð fyrir endurnýjun á þakjárni og 
einangrun í þaki.

Nokkrar magntölur:

Nýir gluggar:   13 stk
Endurnýjun á þaki:   235 m²
Viðgerðir og málun veggja:   90 m²

Verklok eru 1. september 2016.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt frá og með 16. maí 2016.  
Áhugasamir sendi tölvupóst á arg@verkis.is með nafni, 
heimilisfangi og síma.

Tilboðum skal skila til Verkís, Austurvegi 10, Selfossi eigi 
síðar en mánudaginn 30. maí 2016, kl.14.00, en þá verða þau 
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum, sem þess óska.

™

Aðalfundur Búseta hsf.
Verður haldin 18. maí. 2016. 

Á Grand Hótel Reykjavík kl. 17:00

Hefðbundinn aðalfundarstörf og kynning  
á nýjum lögum um húsnæðissamvinnufélög
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Steypumót fyrir krana 
Mjög lítið notuð PREFORM kranamót til sölu  

ásamt I bitum, steypusílói, stoðum fyrir undirslátt ofl. 

Mótin skiptast í aðalatriðum þannig: 
20 stk. flekar 300x240, 
14 stk. flekar 300x48, 
2 stk. flekar 300x30,

 út- og innhorn, 
150 stoðir fyrir undirslátt,

vinnupallafestingar, ofl. ofl.

Upplýsingar í síma 896 1012 og 898 1014

 
Auglýst er eftir umsóknum um styrki til 
rannsóknar- og þróunarverkefna á sviði 
skipulagsgerðar og umhverfismats vegna 
úthlutunar úr Rannsóknar- og þróunarsjóði  
Skipulagsstofnunar 2016. 

Nánari upplýsingar má finna á vef 
Skipulagsstofnunar, www.skipulag.is. 

Umsóknarfrestur er til 1. september 2016. 

Rannsóknar- og þróunarsjóður 

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 13. apríl sl. að kynna drög að breytingu á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030, sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, varðandi starfsemiskvóta við götur í 
miðborginni. Drög að breytingartillögu voru í framhaldinu send til hagsmunaaðila í miðborginni.

Í breytingartillögunni felst að ákvæði um lágmarkshlutfall smásöluverslunar á jarðhæðum lækkar úr 50% í 30% við 
viðkomandi götuhliðar. Jafnframt er kveðið á um að engin ein starfsemi má taka yfir meira en 50% jarðhæðanna, nema 
smásöluverslun. Breytingartillagan nær annarsvegar til götuhliða við suðurhluta Hverfisgötu, nr. 4-62 og hinsvegar 
götuhliða við Laugaveg, milli Snorrabrautar og Rauðarárstígs.

Drög að breytingartillögu eru nú aðgengileg á adalskipulag.is og til sýnis í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 
12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15.  Þriðjudaginn þann  17. maí nk. verður verkefnisstjóri til svara um tillöguna, 
milli kl. 14.00-16.15 í þjónustuverinu að Borgartúni 12-14.

Áformað er að samþykkja tillöguna í lögformlega kynningu með 6 vikna athugasemdafresti í lok maí.
Þeir sem óska frekar um málið geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. Ábendingum og 
athugasemdum við drögin má koma á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Hverfisgata-suðurhlið, nr. 4 - 62    Laugavegur við Hlemm

Endurskilgreining götuhliða. Starfsemiskvótar

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

G A R Ð A T O R G I  7
S Í M I  5 2 5  8 5 0 0
G A R D A B A E R . I S

Garðabær óskar eftir áhugasömum 
aðilum til að taka þátt í útboði.
 
LÝSING Á ÚTBOÐI:
Um er að ræða vinnuvélaþjónustu fyrir 
Þjónustumiðstöð Garðabæjar alla virka 
daga, auk tilfallandi verkefna utan 
dagvinnu.
 
Samningstími er 2 ár auk ákvæða um 
framlengingu.
 
Útboðsgögn er hægt að nálgast á 
heimasíðu Garðabæjar 
www.gardabaer.is, endurgjaldslaust.
 
Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 
11:00 þann 24. maí  2016, á skrifstofu 
Strendings ehf, verkfræðiþjónustu, 
Fjarðargötu 13-15 , 220 Hafnarfirði, þar 
sem þau verða opnuð að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ 
VÉLAVINNA FYRIR ÞJÓNUSTU-
MIÐSTÖÐ GARÐABÆJAR

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is

   

Til sölu 221,4 fm atvinnuhúsnæði í Kópavogi. 
Um er að ræða iðnaðarhúsnæði með 4 metra innkeyrsluhurð og ca. 5 metra lofthæð. Húsnæðið skiptist iðnaðarrými 
og skrifstofurými með kaffiaðstöðu. Loftræstikerfi. Gott aðgengi að húsnæðinu og næg bílastæði. Verð 38,9 miljónir. 

Atvinnueign ehf - Síðumúla 13, 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

898 5599
halldor@atvinnueign.isFasteignamiðlun

Auðbrekka 2, 201 Kópavogur



Næsta þriðjudag er opið hús hjá okkur á Herjólfsgötu frá kl 16-19.

Verið hjartanlega velkomin.

Fáðu nánari upplýsingar á www.mannverk.is 

Opið hús
— Þriðjudaginn 17. maí

Herjólfsgata 32-34

MANNVERK BYGGIR HÉR 32 ÍBÚÐIR
Afhending íbúða áætluð í desember 2016



.

Álfheimar 30

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.maí kl.17:00-17:30

4ra herbergja 115 fm íbúð 

Fallegt útsýni á 4.hæð 

Nýlegt eldhús og bað

.

Kvisthagi 27 

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.maí kl.17:30-18:00

Glæsileg vel skipulögð og mikið endurnýjuð 

neðri sérhæð í góðu húsi við Kvisthaga 

121 fm 5 herbergja 

Tvær samliggjandi stofur, Bílskúrsréttur 

Góð staðsetning þar sem stutt er 

 í alla helstu þjónustu

.

Hvassaleiti 36

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.maí kl.18:00-18:30

186 fm fyrsta hæð með bílskúr 

4 svefnherbergi 

Yfirbyggðar svalir - Sólpallur 

Vinsæl staðsetning í nágrenni við Kringluna

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Básbryggja 15

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18.maí kl.17:00-17:30

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm 

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 

svip á eignina 

Gott eldhús opið inn í stofu 

Mjög rúmgott baðherbergi 
Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

41 fm sumarhús, stendur ofarlega 

Tvö svefnherbergi 

Stofa og eldhús í opnu rými 

Vatn úr sameiginlegum brunni 

Sólarsellur á þaki sjá um rafmframl

Fitjahlíð

Verð : 7,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð 

Fjölbýli með lyftu og sérstæði í bílgeymslu 

Innréttingar og tæki fylgja með í kaupum

Norðurbrú

Verð : 39,4 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

48 fm sumarhús með góðu útsýni 

Innifalið í fm er baðhús m sauna 

3 svefnherbergi 

Fitjahlíð

Verð : 16,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt 109 fm sumarhús í Úthlíð
Innbú utan persónulegra muna fylgir
Steyptur kjallari með breiðum dyrum
Sjónvarpsloft með þakgluggum
Þrjú svefnherbergi og einnig hægt að 
nota kjallara sem gistiaðstöðu

Miðfellsvegur

Verð : 34,8 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsileg og endurgerð íbúð á 1.hæð 

Suðursvalir 

Nýtt eldhús - Nýtt parket

Frábær staðsetning

Mávahlíð

Verð : 39,5 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Flétturimi 38 

Verð : 38,4millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.maí kl.17:30-18:00

Íbúð á þriðju hæð, stærð 98,2 fm 

Sérinngangur af svölum 

Suðursvalir

Lítið fjölbýli 

Viðhaldslétt hús 

.

Lækjasmári 13

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.maí kl.17:00-17:30

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð 

102 fm á annarri hæð

Eftirsóttur staður í Kópavogi

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

.

Litlikriki 52

Verð : 64,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.maí kl.17:30-18:00

Glæsilegt endaraðhús á einni hæð 

með bílskúr 

Húsið stendur við opið og gróið svæði 

Frágengin lóð með sólpalli til suðurs

Eignin er skráð 202,3 fm

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnherberginu 
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn 
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar 
setja mikinn svip á eignina 
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr 
Afgirtur suður garður með stórum palli 

 Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Greniás

Verð : 74,8 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Falleg íbúð að stærð 107,7 fm 
Gengið inn af svölum á 2hæð 
Lyftuhús / stórar L laga suðursvalir 
Vandaðar innréttingar
Þvottahús innan íbúðar 
Stæði í lokaðri bílageymslu

Tröllakór 18-20

Verð : 35,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegt sumarhús með útsýni 

Vandaðar innréttingar og tæki 

Alls 174 fm

Golfvöllur og sundlaug á svæðinu

Öndverðarnes

Tilboð
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

5 herbergja 125 fm íbúð svalir í suður 

með fallegu útsýni 

Stæði í bílageymslu 

Laus strax 

Kirkjustétt

Verð : 42,7 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Ný og glæsileg 4ra herbergja endaíbúð
þriðja og efsta hæð, glæsilegt útsýni
Íbúðin er alls 143 fm, svalir eru 18,6 fm.
Gott opið stofu og eldhúsrými, Þrjú góð svefnherb. 
Tv hol, gott baðherbergi og gestasnyrting. 
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu.

 Hraungata 3 

Verð : 58,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Nánari upplýsingar:

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm Sjávarútsýni 

Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning 

 Sunnubraut 50

Verð : 64,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi, Innst í botnlanga

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar / Eigin borhola

Hallkelshólar

Verð : 22,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúðin á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm. Vandað 
til vinnu, hönnunar og efnisvals. Glæsilegt stórt opið 
eldhús. Fallegar stofur með miklu útsýni allan hringinn 
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherbergjum 
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn. Sérhönnuð 
lýsing Stæði í lokaðri bílageymslu. Einstök eign

Perlukór 1C

Verð : 99,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg íbúð að stærð 122,0 m2  - Lyftuhús 

Fyrir borgara +55 ára 

Svalir um 25 fm - samþykki fyrir lokun 

Sjávarútsýni 

Afhending júní/júlí 2016

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Bókaðu skoðun:

Davíð Jónsson, aðstm. fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, 
sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land. Mikið útsýni. 
Báta aðstaða við vatnið.

Þingvallavatn

Verð : 27,7 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Lækkað verð

Stórt og fallega staðsett einbýli með góðu útsýni

Fjögur svefnherbergi, auk þess sem herbergi 

hefur verið útbúið í hluta af bílskúr 

Aukaíbúð í kjallara með sérinngangi

Tilbúið til afhendingar

Gnitakór

Verð : 79,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Vel skipulagt endaraðhús í Setbergslandinu laust til 

afhendingar Stærð 196,7 fm þar af bílskúr 36,7 fm 

Góð staðsetning og glæsilegt útsýni 

Skemmtilegur garður og nálægt við náttúru þrjú góð 

svefnherbergi og herbergi og bað í bílskúr

Furuhlíð

Verð : 54,4 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Aðeins tvær íbúðir eftir

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð 

Góð alrými með útgengt á verönd, stórt eldhús 

3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr 

Stórt baðherbergi og gestasnyrting 

Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi 112 Rvk 

Brúnastaðir 

Verð : 74,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð með 
glæsilegum garði við Steinás í Garðabæ. 5 herbergja 
217 fm. Tvöfaldur bílskúr. Glæsilegur garður með 
 palli og heitum potti. Vel skipulögð eign á einni hæð 
þar sem vandað hefur verið til verka á við góða 
götu í Ásahverfinu í Garðabæ 

Steinás

Verð : 87,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Glæsilegt parhús með innbyggðum bílskúr 

6 herbergja, 4 svefnherbergi og 2 stofur 

Stærð 182,7 fm 

Frágengin lóð með pöllum, heitur pottur 

Frábær staðsetning 

Bakkasmári

Verð : 67,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Einbýlishús á Sjávarlóð 

Stærð 280,4 fm 

Þar af bílskúr 40 fm 

Bátaskýli 

Einstök eign með mikla möguleika 

Sunnubraut 

Verð : 85,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



.

Álfheimar 30

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.maí kl.17:00-17:30

4ra herbergja 115 fm íbúð 

Fallegt útsýni á 4.hæð 

Nýlegt eldhús og bað

.

Kvisthagi 27 

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.maí kl.17:30-18:00

Glæsileg vel skipulögð og mikið endurnýjuð 

neðri sérhæð í góðu húsi við Kvisthaga 

121 fm 5 herbergja 

Tvær samliggjandi stofur, Bílskúrsréttur 

Góð staðsetning þar sem stutt er 

 í alla helstu þjónustu

.

Hvassaleiti 36

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.maí kl.18:00-18:30

186 fm fyrsta hæð með bílskúr 

4 svefnherbergi 

Yfirbyggðar svalir - Sólpallur 

Vinsæl staðsetning í nágrenni við Kringluna

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Básbryggja 15

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18.maí kl.17:00-17:30

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm 

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 

svip á eignina 

Gott eldhús opið inn í stofu 

Mjög rúmgott baðherbergi 
Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

41 fm sumarhús, stendur ofarlega 

Tvö svefnherbergi 

Stofa og eldhús í opnu rými 

Vatn úr sameiginlegum brunni 

Sólarsellur á þaki sjá um rafmframl

Fitjahlíð

Verð : 7,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð 

Fjölbýli með lyftu og sérstæði í bílgeymslu 

Innréttingar og tæki fylgja með í kaupum

Norðurbrú

Verð : 39,4 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

48 fm sumarhús með góðu útsýni 

Innifalið í fm er baðhús m sauna 

3 svefnherbergi 

Fitjahlíð

Verð : 16,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt 109 fm sumarhús í Úthlíð
Innbú utan persónulegra muna fylgir
Steyptur kjallari með breiðum dyrum
Sjónvarpsloft með þakgluggum
Þrjú svefnherbergi og einnig hægt að 
nota kjallara sem gistiaðstöðu

Miðfellsvegur

Verð : 34,8 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsileg og endurgerð íbúð á 1.hæð 

Suðursvalir 

Nýtt eldhús - Nýtt parket

Frábær staðsetning

Mávahlíð

Verð : 39,5 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Flétturimi 38 

Verð : 38,4millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.maí kl.17:30-18:00

Íbúð á þriðju hæð, stærð 98,2 fm 

Sérinngangur af svölum 

Suðursvalir

Lítið fjölbýli 

Viðhaldslétt hús 

.

Lækjasmári 13

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.maí kl.17:00-17:30

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð 

102 fm á annarri hæð

Eftirsóttur staður í Kópavogi

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

.

Litlikriki 52

Verð : 64,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.maí kl.17:30-18:00

Glæsilegt endaraðhús á einni hæð 

með bílskúr 

Húsið stendur við opið og gróið svæði 

Frágengin lóð með sólpalli til suðurs

Eignin er skráð 202,3 fm

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnherberginu 
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn 
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar 
setja mikinn svip á eignina 
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr 
Afgirtur suður garður með stórum palli 

 Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Greniás

Verð : 74,8 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Falleg íbúð að stærð 107,7 fm 
Gengið inn af svölum á 2hæð 
Lyftuhús / stórar L laga suðursvalir 
Vandaðar innréttingar
Þvottahús innan íbúðar 
Stæði í lokaðri bílageymslu

Tröllakór 18-20

Verð : 35,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegt sumarhús með útsýni 

Vandaðar innréttingar og tæki 

Alls 174 fm

Golfvöllur og sundlaug á svæðinu

Öndverðarnes

Tilboð
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

5 herbergja 125 fm íbúð svalir í suður 

með fallegu útsýni 

Stæði í bílageymslu 

Laus strax 

Kirkjustétt

Verð : 42,7 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Ný og glæsileg 4ra herbergja endaíbúð
þriðja og efsta hæð, glæsilegt útsýni
Íbúðin er alls 143 fm, svalir eru 18,6 fm.
Gott opið stofu og eldhúsrými, Þrjú góð svefnherb. 
Tv hol, gott baðherbergi og gestasnyrting. 
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu.

 Hraungata 3 

Verð : 58,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Nánari upplýsingar:

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm Sjávarútsýni 

Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning 

 Sunnubraut 50

Verð : 64,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi, Innst í botnlanga

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar / Eigin borhola

Hallkelshólar

Verð : 22,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúðin á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm. Vandað 
til vinnu, hönnunar og efnisvals. Glæsilegt stórt opið 
eldhús. Fallegar stofur með miklu útsýni allan hringinn 
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherbergjum 
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn. Sérhönnuð 
lýsing Stæði í lokaðri bílageymslu. Einstök eign

Perlukór 1C

Verð : 99,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg íbúð að stærð 122,0 m2  - Lyftuhús 

Fyrir borgara +55 ára 

Svalir um 25 fm - samþykki fyrir lokun 

Sjávarútsýni 

Afhending júní/júlí 2016

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Bókaðu skoðun:

Davíð Jónsson, aðstm. fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, 
sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land. Mikið útsýni. 
Báta aðstaða við vatnið.

Þingvallavatn

Verð : 27,7 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Lækkað verð

Stórt og fallega staðsett einbýli með góðu útsýni

Fjögur svefnherbergi, auk þess sem herbergi 

hefur verið útbúið í hluta af bílskúr 

Aukaíbúð í kjallara með sérinngangi

Tilbúið til afhendingar

Gnitakór

Verð : 79,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Vel skipulagt endaraðhús í Setbergslandinu laust til 

afhendingar Stærð 196,7 fm þar af bílskúr 36,7 fm 

Góð staðsetning og glæsilegt útsýni 

Skemmtilegur garður og nálægt við náttúru þrjú góð 

svefnherbergi og herbergi og bað í bílskúr

Furuhlíð

Verð : 54,4 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Aðeins tvær íbúðir eftir

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð 

Góð alrými með útgengt á verönd, stórt eldhús 

3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr 

Stórt baðherbergi og gestasnyrting 

Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi 112 Rvk 

Brúnastaðir 

Verð : 74,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð með 
glæsilegum garði við Steinás í Garðabæ. 5 herbergja 
217 fm. Tvöfaldur bílskúr. Glæsilegur garður með 
 palli og heitum potti. Vel skipulögð eign á einni hæð 
þar sem vandað hefur verið til verka á við góða 
götu í Ásahverfinu í Garðabæ 

Steinás

Verð : 87,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Glæsilegt parhús með innbyggðum bílskúr 

6 herbergja, 4 svefnherbergi og 2 stofur 

Stærð 182,7 fm 

Frágengin lóð með pöllum, heitur pottur 

Frábær staðsetning 

Bakkasmári

Verð : 67,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Einbýlishús á Sjávarlóð 

Stærð 280,4 fm 

Þar af bílskúr 40 fm 

Bátaskýli 

Einstök eign með mikla möguleika 

Sunnubraut 

Verð : 85,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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Opið hús í dag milli 13:00 til 13:30
Hlynur Halldórsson frá Hraunhamri verður á staðnum, s: 698-2603
Sjarmerandi einbýlishús á þessum fallegum útsýnisstað í suðurbæ 
Hafnarfjarðar.  Húsið er 145 fm, 4 svefnherbergi. Þetta hús er eitt af 
bæjarprýðum Hafnarfjarðar. V. 53,9 millj. 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

Hringbraut 48, Hafnarfirði 

Til sölu er 3ja hæða glæsilegt 
íbúðahótel í Cannes með  

17 íbúðum
Hótelið er í eigu íslensks félags og getur hagstæð 

fjármögnun á hótelinu í Frakklandi fylgt í kaupunum. 

Áhugasamir geta fengið frekari upplýsingar hjá   
s.hermannsson@avijet.is en einnig er bent á að nálgast 

má nánari upplýsingar um hótelið á www.kimihotel.com 
og á www.booking.com (Kimi Résidence).

Eignatorg kynnir: Eystra-Seljaland - Mjög áhugavert tækifæri. 

Um er að ræða 888 fm stálgrindarhús byggt árið 2007. Húsið 
stendur á áberandi stað við þjóðveg 1 nærri Seljalandsfossi 
og býður upp á mjög áhugaverða möguleika í þjónustu og/eða 
afþreyingu fyrir ferðamenn og ýmsa aðra starfsemi.
Húsið er klætt með lituðu stáli en óeinangrað. Tvær stórar inn-
keyrsluhurðir eru á húsinu önnur er 4 m á breidd og 3,5 m á hæð, 
hin er 4 m á breidd og 6,5 m á hæð, báðar rafdrifnar.
Öflugt rafmagnsinntak er í húsið, eða 250 amper, 3ja fasa.
Ljósleiðari liggur rétt við húsið.
Húsið stendur á 13.766 fm eignarlóð. Mögulegt er að fá keypt 
samtals ríflega 8,5 ha lóð með húsinu sem að hluta til hefur verið 
skipulögð sem sumarhúsabyggð. Verð: 75 m.

Eystra-Seljaland - Rangárþingi eystra

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Björgvin Guðjónsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali - 
Löggiltur leigumiðlari

Allar nánari upplýsingar veitir Björgvin Guðjónsson löggiltur fasteignasali  
í síma 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is

www.3lian.com 3lian素材
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali
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um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 
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Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Til sölu vandað sumarhús 102 fm. með gestahúsi auk 12 fm. svefnloft. 
Húsið stendur á mjög skjólsælum stað en samt með frábæru útsýni til 
suðurs og vesturs. Stór timburverönd á þrjá vegu með heitum potti. 
Falleg tæplega 1 hektara eignarlóð með mikilli trjárækt og litlum 4 
holu gólfvelli og góðu plássi fyrir útileiki. Traktor fylgir í kaupbæti. 
Til sýnis mánudaginn 16. maí frá kl. 13:00 - 15:00. Húsið er laust til 
afhendingar. Fjarlægð frá Reykjavík er um 75 km. Bragi sýnir sími 
892-5553. Verð 37,5 millj

KIÐJABERG - HESTLAND
Ingileifur Einarsson  - Löggiltur fasteignasali.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Stóragerði 18

Borgarholtsbraut 45

OPIÐ HÚS þriðjud. 17. maí kl. 17:30-18:00 
Falleg og björt þriggja herbergja íbúð á 3. hæð. Eignin skiptist 
í hol, tvö herbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Í kjallara er 
herbergi með glugga og einnig sér geymsla. Eignin er skráð 
94,2 fm, sem skiptist í 82,1 fm íbúð, 8,4 fm íbúðarherbergi í 
kjallara og 3,7 fm geymslu. Húsinu er vel við haldið. Fallegt 
útsýni.Verð 33,9 millj.

OPIÐ HÚS þriðjud. 17. maí kl. 18:30-19:00  
Rúmgóð og björt efri sérhæð í vesturbæ Kópavogs. Eignin er 
skráð 162,9 fm sem skiptist í 123,8 fm íbúð, 11,1 fm geymslu á 
lóð og 28 fm bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Rúmgóð og björt 
stofa. Á jarðhæð er stór geymsla. Eign sem býður upp á 
mikla möguleika á grónum og góðum stað í Kópavogi. 
Verð 49,9 millj.

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

Auðun Ólafsson
Sölufulltrúi
S: 894-1976

Einstakt tækifæri 
fyrir fjárfesta

Til sölu eru í einu lagi nokkrir eignarhlutar í rúmlega 1800 fermetra 
verslunar- og skrifstofuhúsnæði á eftirsóttum stað.
Samtals 955 fermetrar, eða rúmlega helmingur af heildareigninni, í húsi 
sem er þrjár hæðir auk kjallara. Að sögn eru möguleikar á að byggja 
ofaná húsið.
Eignin er annars vegar fullbúin vönduð skrifstofuhæð, þar sem mögulegt 
er að innrétta gistirými eða nýta strax sem skrifstofur í eigin þágu eða til 
leigu. Hins vegar er um að ræða gamalgróinn veitingastað þar sem eru 
miklir möguleikar á frekari þróun veitingaþjónustunnar. Staðnum fylgir 
mjög arðbær viðbótarrekstur sem nýta má enn betur og byggja frekar 
upp. Allar innréttingar, búnaður og tæki á staðnum eru í afar góðu 
ástandi og í góðri umgengni. Mikið fjárstreymi fylgir þessum rekstri.
Til viðbótar felast miklir möguleika í húsinu sjálfu og þróunarverkefnum 
því tengdu á næstu árum.
Vinsamlega hafið samband við Björn Þorra Viktorsson hjá Miðborg 
fasteignasölu og fáið frekari upplýsingar. 
Upplýsingar í síma 533-4800 eða í tölvupósti: bjorn@midborg.is
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðm. fast.
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl og lögg. fasteignasali

sími: 569 7000
oskar@miklaborg.is

Austurkór 91-99
Kópavogi

SELD

SELD

SELD

SELD

Miklaborg kynnir
í einkasölu fimm mjög vel skipulögð  
166 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.

Frábært innra skipulag :

• Opið stofu og eldhúsrými með  
góðri lofthæð

• Fjögur svefnherbergi, fataherbergi  
innaf hjónaherbergi

• Gott baðherbergi með sturtu og kari

• Gestasnyrting og sér þvottahús.

Húsin skilast fokheld eða tilbúin til 
innréttinga skv. skilalýsingu

Afhending sumar 2016

Aðeins eitt hús óselt

Verð frá: 42,9 millj.

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími: 588-4477

ÁSVALLAGATA 1 – GLÆSILEG EIGN
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 18. MAÍ, MILLI KL. 18:00-19:00

Sýnum fallega og bjarta 135 fm. íbúð á 1. hæð í virðulegu fjórbýlishúsi á einstökum stað í 
gamla vesturbænum, staðsettum rétt við gamla kirkjugarðinn.

Íbúðin er öll endurnýjuð að innan á vandaðan og smekklegan hátt. 
Lýsing hönnuð af Lúmex. Fjögur svefnherbergi. Stofa og eldhús myn-
da bjart og rúmgott rými með fallegu útsýni. Sameign að innan nýle- ga 
endurnýjuð 
og teppalögð. Íbúðin nýtist sérlega vel. Göngufæri í miðbæinn. 
Rólegt og rómantískt umhverfi.  Verð:  64.8 milljónir. 

Upplýsingar um eignina veitir Bárður H. Tryggvason 
sölustjóri í s: 896-5221

Ekki hika við að hringja. Eign í sérflokki.

Ingólfur
Gissurarson 
lögg. fast.sali
s: 896-5222

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

Bárður H. 
Tryggvason 
sölustjóri
s: 896-5221    


