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Framkvæmdastjórar hjá Samgöngustofu

Menntunar- og hæfniskröfur 
í bæði störfin:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Leiðtogahæfni
• Mikil reynsla í atvinnulífi og/eða stjórnsýslu
• Haldgóð stjórnunarreynsla
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku
• Vilji og áhugi á samvinnu, samþættingu og 

þjónustu

Bæði ofangreind svið taka virkan þátt í mótun 
krafna og síðan innleiðingu reglugerða í 
samgöngum sem innanríkisráðuneytið setur. 
Megintilgangur þessarar starfsemi er að tryggja 
öryggi í samgöngum.

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja kynningarbréf og ferilskrá.

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóv. nk.

Umsóknir um báðar stöðurnar verða yfirfarnar 
saman. Konur og karlar eru hvött til að sækja um 
stöðurnar.

Æskilegt að væntanlegir framkvæmdastjórar gætu 
hafið störf sem fyrst.

Hjá Samgöngustofu hlakka um 140 öflugir starfsmenn til þess að þú bætist í hópinn. Lagt er upp með jákvæðan 
og skemmtilegan starfsanda, frumkvæði og þátttöku, auk þess sem mötuneytið er frægt fyrir frábæran mat. 
Samgöngustofa er öryggisstofnun sem annast stjórnsýslu og eftirlit með samgöngumálum á Íslandi. Á hverjum degi 
erum við að læra hvert af öðru og sinna viðskiptavinum af kostgæfni með það að markmiði að verða betri og betri. 
Frekari upplýsingar um Samgöngustofu er að finna á vef stofnunarinnar www.samgongustofa.is

Lausar eru til umsóknar tvær framkvæmdastjórastöður hjá Samgöngustofu. Framkvæmdastjórarnir bera 
ábyrgð á starfsemi síns sviðs gagnvart forstjóra og starfa í framkvæmdastjórn Samgöngustofu, ásamt öðrum 
framkvæmdastjórum, gæðastjóra, mannauðsstjóra og samskiptastjóra. Dagleg verkefni felast í því að unnið sé 
samkvæmt stefnu Samgöngustofu sem grundvallast á lögum um Samgöngustofu, kröfum innlendra og erlendra 
eftirlitsstofnana og í samræmi við þær alþjóðasamþykktir og samninga sem íslenska ríkið hefur staðfest. 

Framkvæmdastjórarnir bera ábyrgð á áætlanagerð og að áætlunum sé framfylgt, stjórnun sinna deilda og samstarfi 
við önnur svið, deildir og verkefni Samgöngustofu. Mikil áhersla er á alþjóðlegt samstarf, samvinnu við hagaðila 
innanlands sem utan, þekkingu og reynslu á sviði samgangna og áhuga á skilvirkni í stjórnun og rekstri.

Framkvæmdastjóri farsviðs
Hlutverk farsviðs er að annast stjórnsýslu og 
eftirlit með skráningu og viðhaldi flugvéla, 
skipa og ökutækja; hafa umsjón með námi og 
prófum til flug-, siglinga- og ökuréttinda; bera 
ábyrgð á skírteinaútgáfu í flugi og siglingum; 
sjá um leyfisveitingar til atvinnurekstrar í flugi, 
siglingum og umferð og hafa með höndum 
eftirlit með nýsmíði skipa.

Framkvæmdastjóri 
mannvirkja- og leiðsögusviðs
Hlutverk mannvirkja- og leiðsögusviðs 
er að annast stjórnsýslu og eftirlit með 
flugleiðsögu, flugvöllum, flugvernd, 
siglingavernd, hafnarmannvirkjum, leiðsögu 
á sjó, umferðarmannvirkjum og leiðsögu í 
umferð. Veiting starfsleyfa, heimildarveitingar, 
tilnefningar þjónustuaðila og eftirlit með 
ofangreindum þáttum eru verkefni sviðsins.
 

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441



Framkvæmdastjóri Samorku

Samorka hefur í nýrri stefnumótun sett sér að 

starfrækja trúverðugan, fræðandi og jákvæðan 

vettvang um starfsemi og hagsmuni orku- og 

veitufyrirtækja og að samtökin njóti trausts 

almennings og stjórnvalda sem leiði til farsællar 

þróunar í orku- og veitumálum á Íslandi.

SAMORKA er samstarfsvettvangur aðildar-

fyrirtækja og faglegur vettvangur þeirra í 

félags-, kynningar- og fræðslumálum. 

Nánari upplýsingar um samtökin má finna á 

heimasíðu þeirra www.samorka.is 

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.   
Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Stjórnunarreynsla
•	Þekking	á	starfsumhverfi	orku-	og	veitufyrirtækja	er	kostur
•	Þekking	á	umhverfismálum	og	nýtingu	náttúruauðlinda							
er	æskileg	

•	Góðir	samskiptahæfileikar	og	færni	í	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti
•	Góð	tungumálakunnátta	í	íslensku	og	ensku,	kostur	að	hafa	
einnig	kunnáttu	í	Norðurlandamáli

Starfs- og ábyrgðarsvið:

•	Stjórnun	og	ábyrgð	á	daglegum	rekstri
•	Ábyrgð	á	starfsemi	SAMORKU	gagnvart	stjórn
•	 Innleiða	og	framfylgja	stefnu	og	ákvörðunum	
stjórnar/aðalfundar

•	Stuðla	að	og	bera	ábyrgð	á	góðum	tengslum	við	
aðildarfyrirtæki	og	rækta	félags-	og	fræðslustarf

•	Samskipti	og	upplýsingar

Samorka óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að reyndum leiðtoga sem býr yfir 
góðri samskiptafærni, frumkvæði og skipulögðum vinnubrögðum. Einstaklingi sem hefur 
það sem þarf til að starfrækja jákvæðan vettvang um starfsemi orku- og veitufyrirtækja.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík

Hjá Samorku starfa í dag fimm manns og eru aðildarfélögin um 50 orku- og veitufyrirtæki  
um allt land. Samtökin eru aðilar að Samtökum atvinnulífsins.

Samtök orku- og
veitufyrirtækja

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Öryggis- og gæðastjóri
Þörungaverksmiðjan hf.

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum sækir 

þang- og þara í Breiðafjörðinn og framleiðir mjöl 

af háum gæðum. Nýting sjávargróðurs er vottuð 

sem sjálfbær og vinnasla og afurðir eru lífrænt 

vottaðar. Ársverk eru um 20 í verksmiðju og á 

skipi félagsins auk verktaka á slátturprömmum 

þess. Ársvelta er yfir 500milljónir kr. Afurðir eru 

að langmestu leyti fluttar út og m.a. nýttar til 

framleiðslu fóðurbætis, áburðar og snyrtivara 

auk alginats sem notað er í matvæla- og 

lyfjaframleiðslu. Þörungaverksmiðjan er að 

stærstum hluta í eigu FMC Health and Nutrition 

(71%) og Byggðastofnunar (28%). Rekstur 

Þörungaverksmiðjunnar hefur gengið vel og er 

fyrirhugað að efla hann frekar á komandi árum. 

Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð. Þar er m.a. 

grunnskóli, leikskóli, heilsugæsla, dvalarheimili, 

verslun, sundlaug, bókasafn og önnur þjónusta. 

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is). 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf á íslensku og ensku. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og 
þeim svarað. 

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi
•	Reynsla	af	stjórnun	og	mannaforráðum	og	lipurð	í	
samskiptum

•	Áhugi	og	þekking	á	gæða-,	umhverfis-	og	öryggisstjórnun	á	
vinnustað

•	Gott	vald	á	ritaðri	og	talaðri	ensku	og	íslensku
•	Viðkomandi	þarf	að	vera	framsækinn,	árangursmiðaður	og	
sjálfstæður,	sýna	frumkvæði	og	hafa	áræði	til	að	takast	á	við	
krefjandi	stjórnunarstarf	hjá	traustu	og	vel	reknu	fyrirtæki

Helstu verkefni

•	Öryggi	starfsmanna	og	velferð	og	áhersla	á	umhverfismál	
eru	alger	forgangsatriði	og	þar	gegnir	öryggis-	og	gæðastjóri	
lykilhlutverki

•	Stöðugar	umbætur	í	öryggismálum,	framleiðslu	og	gæðum	vöru	
og	þjónustu

•	Eftirfylgni	áætlana	um	öryggismál,	endurbætur	og	framleiðni
•	Samskipti	við	viðskiptavini	og	hagsmunaaðila
•	Aðkoma	að	rekstri	og	viðhaldi	á	þróun	gæða-	og	stjórnkerfa
•	Þátttaka	í	áætlanagerð	sem	stuðlar	að	góðri	nýtingu	fjármuna,	
hráefna	og	starfskrafta

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum óskar eftir að ráða öryggis- og gæðastjóra. 

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í fallegu umhverfi Reykhóla með góðum kjörum og húsnæði.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Öryggis- og gæðastjóri hefur yfirumsjón með öryggis-, umhverfis- og gæðamálum.    

Upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is)       

og Ari Eyberg, (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.

Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is 
fyrir 14. nóvember 2016.

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Hugbúnaðarþróun - einstakt tækifæri

Menntunar- og hæfniskröfur
•	Háskólapróf	í	tölvunarfræði,	verkfræði	eða	sambærileg	menntun
•	Reyndur	forritari
•	Þekking	og	reynsla	af	forritun	í	C#,	WCF	auk	góðrar	þekkingar	á	MS	SQL,	Oracle	þekking	er	kostur
•	Skipulögð	og	öguð	vinnubrögð
•	Vilji	til	þess	að	takast	á	við	og	leiða	krefjandi	verkefni

Erum	með	áhugavert	framtíðarstarf	fyrir	metnaðarfullan	forritara	við	hugbúnaðargerð	
og	þróun	lausna	í	.NET	og	C#	auk	samþættingar	við	aðrar	hugbúnaðarlausnir.	Einstakt	
tækifæri	í	boði	fyrir	réttan	aðila.

www.intellecta.is
Síðumúla 5 - 108 Reykjavík
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Forstjóri Heilbrigðisstofnunar 
Vesturlands.  

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar  
embætti forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. 

Heilbrigðisráðherra mun setja í stöðuna til eins árs, 
sbr. 24. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum. Stefnt 
er að því að setja í stöðuna 1. janúar 2017.
Heilbrigðisstofnun Vesturlands starfar samkvæmt 
lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, með 
síðari breytingum. Heilbrigðisstofnunin veitir 
almenna heilbrigðisþjónustu í heilbrigðisumdæmi 
Vesturlands sem nær yfir sveitarfélögin Akranes- 
kaupstað, Hvalfjarðarsveit, Skorradalshrepp, Bor-
garbyggð, Eyja- og Miklaholtshrepp, Snæfellsbæ, 
Grundarfjarðarbæ, Helgafellssveit, Stykkishólms-
bæ, Dalabyggð, Reykhólahrepp, Strandabyggð, 
Kaldrananeshrepp, Árneshrepp og Húnaþing vestra. 
Þá annast stofnunin starfsnám í heilbrigðisgreinum 
og starfar í tengslum við háskóla á sviði fræðslumála 
heilbrigðisstétta og rannsókna í heilbrigðisvísindum. 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands er með fjölmennustu 
vinnustöðum á Vesturlandi þar sem starfa að jafnaði 
tæplega 400 manns og er ársvelta stofnunarinnar 
um fjórir milljarðar króna.

Forstjóri ber ábyrgð á að Heilbrigðisstofnun Vestur-
lands starfi í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli 
og erindisbréf sem ráðherra setur honum. Forstjóri 
ber ábyrgð á starfsemi og þjónustu stofnunarinnar, 
að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi 
við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan 
hátt.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhalds
   menntun kostur
• Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri.
• Þekking og reynsla  af mannauðsmálum.
• Þekking og reynsla á sviði heilbrigðisþjónustu.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Leiðtogahæfileikar.

Hæfni umsækjenda verður metin af nefnd skv. 2. 
mgr. 9. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, 
með síðari breytingum. Um launakjör forstjóra fer 
samkvæmt ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um kjararáð, 
nr. 47/2006, með síðari breytingum.

Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um embættið. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
feril og starfsheiti, ásamt rökstuðningi fyrir hæfni 
viðkomandi í embættið, skulu berast velferðar-
ráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu,  
101 Reykjavík, eða á postur@vel.is eigi síðar en  
24. nóvember 2016. Upplýsingar um starfið veitir  
Vilborg Ingólfsdóttir, skrifstofustjóri  
(vilborg.ingolfsdottir@vel.is).

Öllum umsóknum verður svarað þegar heilbrigðis-
ráðherra hefur tekið ákvörðun um setningu í 
embættið.  

Velferðarráðuneytinu, 3. nóvember 2016

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum 
teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús  
í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru 
öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

UMHYGGJA  •  FAGMENNSKA  •  ÖRYGGI  •  FRAMÞRÓUN

Starf sérfræðings í geðlækningum á móttökugeðdeild 33C er laust til umsóknar. Deildin er 16 
rúma og sinnir starfsfólk hennar greiningu og meðferð sjúklinga með alvarlegar og bráðar 
geðraskanir. Deildin sérhæfir sig jafnframt í greiningu og meðferð á konum með alvarlegar 
geðraskanir og/ eða ef grunur leikur á tengslaröskun á meðgöngu og eftir fæðingu.

Leitað er eftir sérfræðilækni með framúrskarandi samskiptahæfni sem og faglegan metnað  
og áhuga á að vinna með einstaklinga með bráðan geðvanda.

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Móttökugeðdeild

Hefur þú óbilandi áhuga á erfða- og sameindalæknisfræði. Við leitum eftir tveimur jákvæðum, 
sjálfstæðum og metnaðarfullum einstaklingum í krefjandi störf. 

Á deildinni starfa tæplega 30 manns í öflugu þverfaglegu teymi og í nánu samstarfi við aðrar 
deildir. Hjá okkur fara fram greiningar, vísindarannsóknir, ráðgjöf og kennsla heilbrigðisstétta 
í faginu.

LÍFEINDA-, LÍFEFNA- EÐA LÍFFRÆÐINGUR

Erfða- og sameindalæknisfræðideild

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

LANDSPÍTALI ... FYRIR ÞIG!

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Kvennaskólinn í Reykjavík 
óskar eftir starfsfólki  

Óskum eftir að ráða í eftirtalin störf:

1. Þjónustuliða í mötuneyti og til ræstinga, 100% starf,  
 vinnutími frá kl. 8:30 – 16:30 alla virka daga. 
2. Almenn störf við ræstingar á dagvinnutíma,  
 starfshlutfall 50 – 80%.  

Ráðið verður í störfin frá 1. janúar 2017 og verða laun 
greidd skv. kjarasamningi SFR og ríkisins.

Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt og í hópi, eiga 
auðvelt með samskipti við nemendur og starfsmenn.  Þurfa 
að skilja og geta tjáð sig á íslensku eða ensku.  

Skriflegar umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast Kvennaskólanum í Reykjavík, Fríkirkju-
vegi 9, 101 Reykjavík eða á netfangið hjalti@kvenno.is,  fyrir 
1. desember n.k.  Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  Umsókn þarf að 
fylgja sakavottorð í samræmi við  4. mgr. 8. gr. laga um  
framhaldsskóla nr. 92/2008.

Nánari upplýsingar gefur undirritaður (hjalti@kvenno.is ) 
og fjármálastjóri (gudnyrun@kvenno.is ) í síma 580-7600 á 
dagvinnutíma.   

Skólameistari

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

Vilt ÞÚ bætast í hópinn?
Fjölbreytt störf í boði - sendu okkur umsókn! 

»    Sérkennari - Hvaleyrarskóli
»    Félagsráðgjafi í barnavernd - Fjölskylduþjónusta
»    Persónuleg aðstoð við fatlað fólk - Steinahlíð
»    Verkefnastjóri - Frístundaheimilið Álfakot
»    Frístundaleiðbeinandi - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari í 5. bekk - Hraunvallaskóli
»    Náms- og starfsráðgjafi - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Frístundaklúbburinn Kletturinn
»    Leikskólakennarar - Álfaberg
»    Þroskaþjálfi - Erluás
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Drekavellir
»    Leikskólakennarar - Stekkjarás
»    Kerfisstjóri - Tölvudeild
»    Félagsliði í heimaþjónustu - Fjölskylduþjónusta

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

Nánar á hafnar�ordur.is

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Kynntu þér Veitur á veitur.is og á Facebook

Lagnir og strengir í kerfi 
Veitna er um 9.000 km að 
lengd og gætu því náð frá 
Reykjavík til Sjanghæ, en 
gera sennilega meira gagn 
þar sem þau eru.

Veitur reka stærsta vatns-, hita-, raf- og fráveitukerfi 
landsins. Góð hönnun er ómissandi þáttur í uppbyggingu 
veitukerfanna og stuðlar að því að þau þjóni viðskipa- 
vinum okkar  á tryggan og öruggan hátt. Sem hönnuður 
hita-, vatns- og fráveitukerfa tekur þú þátt í að móta 
stærstu veitukerfi landsins til framtíðar. Þú færð að fylgjast 
með helstu nýjungum í tækni og taka þátt í ýmsum 
umbótaverkefnum. 

Síðast en ekki síst færðu að vinna í hópi hressra 
reynslubolta á öllum aldri af báðum kynjum sem 
njóta samvinnunnar.

Mikilvægir eiginleikar
•  Menntun á sviði verk- og tæknifræði eða sambærilegt
•  Reynsla af hönnun, s.s. í AutoCad
•  Áhugi og þekking á veitukerfum
•  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 
Við sækjumst bæði eftir konum og körlum til starfa. 

Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi veitir nánari upplýsingar 
í netfanginu starf@veitur.is. Upplýsingar um starfið eru einnig á
starf.or.is/veitur/ og þar fyllir þú út umsókn. Umsóknarfrestur 
er til og með 14. nóvember nk.
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Ertu hönnuður af lífi og sál?
Við leitum að samskiptaliprum 
og jákvæðum hönnuði 

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Forstöðukona Konukots

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Stjórnunarreynsla
• Reynsla af vinnu með jaðarsettum hópum
• Þekking á hugmyndafræði skaðaminnkunar
• Góð færni í samtalsaðferðum  
• Fordómaleysi og umburðarlyndi í garð 

notenda athvarfsins

Forstöðukona Konukots stýrir starfi sex starfskvenna 
og um 50 sjálfboðaliða í samræmi við kröfulýsingu 
Reykjavíkurborgar um rekstur Konukots. Auk 
stjórnunarstarfa krefst starfið mikilla samskipta við 
gesti og opinbera aðila.
 

Forstöðukona Konukots þarf að vera sveigjanleg, 
lausnamiðuð, jákvæð og geta unnið óhefðbundinn 
vinnutíma að einhverju marki. Næsti yfirmaður er 
forstöðumaður Rauða krossins í Reykjavík.

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóv. nk.

Rauði krossinn í Reykjavík vill ráða forstöðukonu í Konukot, næturathvarf fyrir húsnæðislausar konur í 
Reykjavík. Forstöðukona ber ábyrgð á rekstri og faglegri vinnu í athvarfinu og þeirri einstaklingsmiðuðu 
þjónustu við gesti sem starfskonur og sjálfboðaliðar veita.

www.landsvirkjun.is

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 útsjónarsömum 
sérfræðingi á rannsóknardeild

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

Landsvirkjun rekur 16 aflstöðvar um allt land þar sem víðtækar  
mælingar eru framkvæmdar, allt frá árósum til hæstu jökla.  
Með niðurstöðum þessara mælinga er byggt upp umfangsmikið  
gagnasafn sem nýtist í fjölda mikilvægra verkefna. Í starfinu  
felst meðal annars söfnun og greining gagna auk miðlunar á  
niðurstöðum þeirra.

• Háskólamenntun í raungreinum
• Þekking á gagnaúrvinnslu
• Þekking á gagnasöfnun
• Frumkvæði, jákvæðni og lipurð í samskiptum  

Sótt er um starfið hjá Capacent, á capacent.is. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir 
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Sturla Jóhann Hreinsson (sturla.johann.hreinsson 
@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember. 
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Starfsmann vantar  í 90% starf í eldhús Hjúkrunar-
heimilisins Skógarbæjar. Um er að ræða vaktavinnu að 
hluta til. Starfsmaðurinn þarf að hafa reynslu af matreiðslu 
og bakstri og vera sjálfstæður og agaður í vinnubrögðum.  
Mikilvægt er starfsmaðurinn tali íslensku, hafi góða sam-
skiptahæfileika og þjónustulund.
Ef  nánari upplýsinga er óskað, má senda tölvupóst á  
netfangið olga@skogar.is
Umsóknir um starfið sendist með tölvupósti á olga@
skogar.is fyrir 15. nóvember n.k.

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri 
einstaklinga sem þarfnast umönnunar allan sólarhringinn

Hjúkrunarheimilið Skógarbær - eldhús

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laust starf mannauðsstjóra. 
Mannauðsstjóri heyrir undir sviðsstjóra rekstrar og upplýsingatækni, en sviðið er stoðsvið fagsviða safnsins.  
Mannauðsstjóri situr í framkvæmdaráði safnsins og tekur þátt í almennri stefnumótun. Hann ber ábyrgð á fram-
kvæmd og eftirfylgni mannauðsmála, s.s. starfsþróun og fræðslu, ráðningum, kjaramálum og velferðarmálum, og 
veitir stjórnendum og starfsfólki ráðgjöf og stuðning.

Helstu verkefni
• Náið samstarf við landsbókavörð og sviðs stjóra   
   um mannauðstengd mál
• Ábyrgð á launavinnslu, kjaramálum og 
   framkvæmd stofnanasamninga
• Umsjón með starfsþróun og fræðslu 
• Umsjón með ráðningum, starfslýsingum,
   starfsmati og frammistöðumati
• Umsjón með innri vef og starfsmanna handbók
• Eftirlit með vinnuyfirlitum, fjarvistum og 
   orlofstöku
• Önnur verkefni sem tengjast innra starfi        
   safnsins

Menntunar– og hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði mannauðsmála
• Reynsla af mannauðsstjórnun og helstu 
   verkefnum æskileg
• Þekking á kjarasamningum og reynsla af túlkun 
   þeirra er æskileg
• Reynsla af launavinnslu og Vinnustund er kostur
• Mjög mikil færni í mannlegum samskiptum
• Mikil tölvufærni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð skipulagshæfni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni í miðlun 
   upplýsinga

Mannauðsstjóri

Um er að ræða 100% starf. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2016.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir landsbókavörður (iss@landsbokasafn.is) 
og Edda G. Björgvinsdóttir, sviðsstjóri rekstrar og upplýsingatækni (edda@landsbokasafn.is)

Sótt er um starfið rafrænt á vef Landsbókasafns, www.landsbokasafn.is, undir Bókasafnið > Laus störf.  
Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins. Vakin er athygli á því að umsóknin gildir í 6 mánuði 

eftir að umsóknarfrestur rennur út nema umsækjandi ákveði annað.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is
Þekkingarveita í allra þágu

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þjóðbókasafn og bókasafn Háskóla Íslands.  Safnið er í forystu um öflun, 
varðveislu og miðlun upplýsinga og eflir þannig menningu, rannsóknir og nýsköpun. Í safninu starfa 80 manns.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

skemmtistaðurStærsti

í heimi!

VIÐ LEITUM AÐ FULLKOMNUN! 

Við leitum að markaðsdrifinni manneskju sem getur orðið besti vinur okkar, 
setið með okkur á skemmtilegustu fundum í heimi, gert með okkur tímamóta 
markaðsherferðir, hugsað í endalausum lausnum, verið trúnaðarvinur okkar, 
skammað þegar þörf er á, hvatt áfram og stýrt markaðsdeildinni á stærsta 
skemmtistað í heimi á vit nýrra ævintýra, tækifæra og hressandi áskorana! 
Eða með öðrum orðum, okkur vantar nýjan markaðsstjóra.

Menntun og reynsla eru bráðnauðsynleg. Sömuleiðis ódrepandi áhugi á 
markaðsmálum, víðsýni, samskiptahæfileikar, tæknikunnátta og allt það. 
Já, þú skilur þetta rétt — við erum að leita að fullkominni týpu sem getur allt.

Nova er skemmtilegur og sveigjanlegur vinnustaður, þar sem ákaflega mikið er lagt upp úr sjálfstæðum vinnubrögðum,
skemmtilegu samfélagi starfsfólks, góðum starfsanda og liðsheild. Áhugasamir sæki um á nova.is fyrir 14. nóvember.

MARKAÐSSTJÓRI NOVA ÓSKAST

2016MARKAÐSFYRIRTÆKI
ÁRSINS 2014

Sæktu
um fyrir

14. nóvember
á nova.is

Hjá Nova starfar öflugur hópur. Við hlaupum hratt og leggjum gríðarlega 
áherslu á sterka liðsheild. Við leitum að stjórnanda sem vinnur með okkur og 
tekur okkur skrefinu lengra.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun.
Brennandi áhugi og reynsla á sviði markaðsmála.
Stjórnunarreynsla á sviði markaðsmála.
Öflug sýn á nýjar leiðir að markaðssetningu á netinu.
Lífsgleði og gríðarleg skapgæði!

Bæjarbakarí í Hafnarfirði 
óskar eftir að ráða fólk í ýmis störf í 
afgreiðslu í framtíðarstarf. 

Íslenskukunnátta skilyrði. 

Umsóknir sendar á bakari@bakari.is 

Uppl. í s. 555 0480

Alþjóðaritari
Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir alþjóðaritara.

Nánari upplýsingar á starfatorg.is.
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Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

Vegna góðrar verkefnastöðu leitar ÍSTAK að metnaðarfullu 
og duglegu fólki sem hefur áhuga á framtíðarstörfum hjá 
öflugu verktakafyrirtæki. ÍSTAK býður upp á gott og 
öruggt starfsumhverfi og leggur áherslu á samfélagslega 
ábyrgð fyrirtækisins.

TRÉSMIÐIR
Vanir trésmiðir óskast til starfa hjá ÍSTAKI við verkefni á 

Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu.

Hæfniskröfur:

•  Sveinspróf og/eða mikil reynsla af smíðavinnu

•  Góðir samskiptahæfileikar 

•  Reglusemi og stundvísi

BYGGINGARVERKSTJÓRAR

Vegna aukinna verkefna leitar ÍSTAK að verkstjórum til að 

stýra byggingaframkvæmdum á Suðurnesjum og í Reykjavík. 

Verkefni fyrirtækisins eru aðallega á suðvesturhorninu en 

framundan eru spennandi verkefni hér á landi og erlendis.

Hæfniskröfur:

•  Iðnmenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi

•  Reynsla af verkstjórn í byggingaframkvæmdum

•  Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæð 

•  vinnubrögð. 

VERKFRÆÐINGAR / TÆKNIFRÆÐINGAR

ÍSTAK óskar eftir að ráða verk- og tæknifræðinga í fjölbreytt 

verkefni á Íslandi með möguleika á tækifærum erlendis í 

framtíðinni. 

Hæfniskröfur: 

•  Tækni- eða verkfræðinám

•  Reynsla af verklegum framkvæmdum er kostur

•  Lipurð í mannlegum samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð og 

•  góð skipulagshæfni

Nánari upplýsingar fást hjá Ístaki í síma 5302700 og á 
netfanginu mannaudur@istak.is. Sækja má um störfin 
á www.istak.is – undir Starfsumsókn.

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Fyrirtækið var stofnað árið 1970 
og hefur séð um ýmsar framkvæmdir, svo sem virkjanir, stóriðjuver, jarðvinnuverk, hafnar-
framkvæmdir , vega- og brúargerð auk flugvalla. Enn fremur húsbyggingar fyrir opinberar
stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak er dótturfélag Per Aarsleff Holding a/s
sem er leiðandi verktaki með yfir 4.500 starfsmenn í ýmsum heimsálfum. 

STOFNAÐ 1958

www.vso.is

Burðarvirkjahönnuðir *
VSÓ Ráðgjöf leitar að verkfræðingum eða tæknifræðingum til að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum 
á sviði burðarvirkja, áhugasömum einstaklingum sem búa yfir: 
- Góðri menntun í burðarþolsfræðum.
- A.m.k. þriggja ára reynslu af hönnun burðarvirkja. 
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum. 
- Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli. 
- Áhuga og getu til að leiða hönnunarverkefni. 

Starfið felst einkum í hönnun burðarvirkja, áætlanagerð 
og annarri ráðgjöf á sviði húsbygginga og mannvirkjagerðar. 

VSÓ býður starfsmönnnum sínum samkeppnishæf kjör, góða vinnuaðstöðu, 
fjölskylduvænan vinnustað, góða vinnufélaga og fjölbreytt verkefni. 

Hægt er að sækja um með því að senda tölvupóst á netfangið
umsokn@vso.is merktan Burðarvirkjahönnuður, fyrir 21. nóvember.

*Erum einnig með laus til umsóknar t.d. störf tækniteiknara, 
  rafhönnuða og verkefnastjóra.  Kynntu þér málið nánar á www.vso.is

VSÓ Ráðgjöf er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum landsins og vinnur að verkefnum jafnt 
á Íslandi sem erlendis. Starfsmenn VSÓ eru nú um 70 og sinna alhliða ráðgjöf vegna hverskonar 
mannvirkjagerðar, skipulags og umhverfismála.
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Óskað er eftir framkvæmdastjóra listahátíðarinnar 
Listar án landamæra, umsækjandi þarf að geta hafið 
störf í byrjun janúar. 

Starfið er fjölbreytt og skapandi og er starfshlutfall 
samkomulags atriði. Starfið felst  m.a í: Mótun, 
umsjón, fjármögnun og framkvæmd hátíðarinnar. 
Framkvæmdastjóri sér m.a. um  fjáröflun, skipulag, 
listræna stjórnun og kynningarmál. 

Umsækjendur mega gjarnan hafa: 
Þekkingu og áhuga á málefnum fatlaðs fólks,  
listrænan  bakgrunn, góða samskiptahæfni,  
ríkt frumkvæði, metnað, sveigjanleika og reynslu  
af skipulagningu og fjármögnun listviðburða. 

Umsóknir sendist á netfangið: 
listanlandamaera@gmail.com til og með 20. nóvember 
2016 merkt „Starfsumsókn”. 

Frekari upplýsingar 
fást í s: 6918756, 
www.listin.is eða 
listanlandamaera@gmail.com
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BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

Meiraprófsbílstjóri

BM Vallá óskar eftir að ráða dugmikinn og samvisku- 
saman bílstjóra með meirapróf á sanddælubíl fyrirtækisins 
í Norðurhrauni í Garðabæ.
 
Starfið felst í útkeyrslu og afgreiðslu á sandi til viðskipta- 
vina fyrirtækisins, viðgerðum og viðhaldi á múrvélum 
ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.
 
Við leitum að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, er 
skipulagður, stundvís og handlaginn. Þá þarf viðkomandi 
einnig að vera kurteis og búa yfir ríkri þjónustulund.
 
Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá á Björn Davíð 
Þorsteinsson, bjornd@bmvalla.is

Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa, við fjölbreytt störf 
hjá þjónustufyrirtæki, við almennar raf-og tölvulagnir, 
ljósleiðaratengingar ásamt mörgu öðru.

Gerð er krafa um einstaklinga með góða reynslu, og sem 
geta unnið sjálfstætt og hafa öguð vinnubrögð.

Umsóknir sendist á 
petur@raftaekjasalan.is

RAFTÆKJASALAN
EST. 1941
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RAFVERKTAKAR
856-0090

Útkeyrsla og almenn lagerstörf.
Starfið felst í útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu,  

frágangi pantana o.fl. tilfallandi störf.

Umsækjandi þarf að geta séð um og keyrt sendibifreið fyrirtækisins, 
vera reglusamur og stundvís.  Meirapróf æskilegt.

Meðmæla er óskað og hreins sakavottorðs er krafist.  Fyrirtækið er 
staðsett í 221 Hafnarfirði.  Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið  

box@frett.is merkt ,,Lagerstörf-0511“

Pantone litir:

Hjarta: Rautt: 200C
Letur:   Grátt: 424C

CMYK litir:

Hjarta: Cyan: 10, Magenta: 100, Yellow: 100, Svart: 20
Letur:   Cyan: 10, Magenta: 10, Yellow: 10, Svart: 60

Pantone litir:

Hjarta: Rautt: 200C
Letur:   Grátt: 424C

CMYK litir:

Hjarta: Cyan: 10, Magenta: 100, Yellow: 100, Svart: 20
Letur:   Cyan: 10, Magenta: 10, Yellow: 10, Svart: 60

Icelandic Lamb vantar  
tvo nýja liðsmenn

Icelandic Lamb er spennandi fyrirtæki sem sér um kynningu og markaðssetningu á lambakjöti 
og sauðfjárafurðum innan lands og utan. Við leitum að tveimur nýjum liðsmönnum sem hafa 

frumkvæði og brennandi áhuga á fólki og mat. Í boði eru fjölbreytt og skemmtileg störf þar  
sem reynir á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og færni í mannlegum samskiptum.

Sendu okkur línu fyrir 15. nóvember á info@icelandiclamb.is ásamt ferilskrá og  
stuttu kynningarbréfi ef þú telur þig vera réttu manneskjuna í liðið okkar.

Nánari upplýsingar veitir Svavar Halldórsson (563 0350).

Vefpenni

Óskum eftir að ráða starfsmann með góða þekkingu  
á blaðamennsku og vefmálum til að skrifa lipran texta  
og hafa umsjón með vefsvæðum okkar og samfélags-
miðlum auk annarra verkefna.

Vefpenninn okkar þarf að:

hafa gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
hafa reynslu af skrifum eða blaðamennsku
hafa góða þekkingu á samfélagsmiðlum og vefmálum
kunna að nota helstu tæki og tól eins og Google Analytics
vera markaðslega þenkjandi

-
-
-
-
-

-
-
-
-

Veitingatengill

Óskum eftir að ráða starfsmann sem mun hafa umsjón  
með víðtæku samstarfi við veitingastaði um allt land,  
vinna að vöruþróun, kynningarefni og öðrum  
tengdum verkefnum.

Veitingatengillinn okkar þarf að:

þekkja vel til veitingageirans
hafa reynslu og menntun sem nýtist í starfi
vera lipur, þjónustulundaður og markaðslega þenkjandi
vera skipulagður, með almenna tölvukunnáttu  
og bílpróf

Icelandic Lamb icelandiclamb.isHagatorg 1, 107 Reykjavík

Löggiltur fasteignasali / Nemi 
Hof fasteignasala óskar eftir að ráða  

löggiltan fasteignasala eða nema í löggildingarnámi. 

Starfsreynsla er skilyrði. Starfið fellst í skráningu 
og sölu fasteigna. Upplýsingar veitir Guðmundur Steinþórsson 

löggiltur fasteignasali í síma 899 9600. 

Umsókn skal senda á gummi@fasthof.is.

Hlíðasmára 6, 201 Kópavogi | Sími: 5646464 | hof@fasthof.is | fasthof.is

Guðmundur H. Steinþórsson
Lögg.fasteignasali 
S: 899 9600
gummi@fasthof.is



Galdrastál slf.  – Járnsmiðja
Óskum eftir að ráða vandvirkan starfsmann í smíði og 

uppsetningu á framleiðsluvörum okkar.
Umsóknir sendist á galdrastal@gmail.com.

Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 869 8595, Sigurður

Lögmenn athugið!
Tvö skrifstofuherbergi til leigu í 
starfsstöð Lögmanna Laugardal ehf. 
í Sundagörðum 2, 2. hæð. Aðföng, 
símsvörun, ljósritun, þrif, aðgangur 
að fundarherbergi o.fl. innifalið í 
leigu. Möguleiki er á samstarfi fyrir 
duglega lögmenn. 
Fyrirspurnir sendist á johann@llaw.is

 Starfsmaður óskast 
Leitum að samviskusömum og heiðarlegum einstaklingi, 24 ára eða eldri 

með bílpróf. Um er að ræða aðstoð í tvo tíma fjóra morgna, virka daga 
vikunnar, við ungann hreyfihamlaðan mann sem býr í Hafnarfirði. Myndi 
henta vel námsmanni snemma að morgni eða foreldri eftir að hafa farið 
með barn í skólann. Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895-8488 eða 

483-1088 efir kl. 17:00 alla daga 

Hjúkrún ehf.

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

100%
ÁSTRÍÐA

100%
FAGMENNSKA

100%
ÖRYGGI
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HELSTU VERKEFNI:
§ Kemur að rekstri, viðhaldi og uppbyggingu á netumhverfi RB 

og viðskiptavina þess
§ Kemur að að netrekstri í meðal annars VMware, álagsdreifum 

og netöryggislausnum
§ Tekur þátt í að byggja upp nýtt skýjaumhverfi

REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is

NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu 

�ármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki 
og vátryggingafélög. Framtíðarsýn RB er að auka gæði og hagkvæmni �ármálaþjónustu á Íslandi.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 
samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 13. nóvember 2016. 

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristjón Sverrisson, forstöðumaður Tæknireksturs, kristjon@rb.is, sími 569 8877.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristjón Sverrisson, forstöðumaður Tæknireksturs, kristjon@rb.is, sími 569 8877.

HÆFNISKRÖFUR:
§ Nokkurra ára reynsla af rekstri netbúnaðar og netöryggiskerfum
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur, en ekki nauðsynleg
§ Cisco, Palo Alto, F5 eða önnur netvottun kostur
§ Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu
§ Metnaður í starfi og geta til að vinna sjálfstætt
§ Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta
 til að vinna sjálfstætt
§ Drifkraftur og vilji til að takast á við stór og skemmtileg verkefni

Nánari upplýsingar veitir Daníel Örn Árnason, forstöðumaður Grunnrekstrar, daniel.arnason@rb.is, sími 569 8877.

VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í AÐ MÓTA KRAFTMIKIÐ OG LIFANDI 
UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKI?

Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum okkar 100% uppitíma og það 
gerum við með því að hafa í okkar röðum tæknifólk í fremstu röð. Einstaklinga 
sem við treystum fyrir lyklinum að mikilvægustu upplýsingakerfum landsins.

Það eru ekki margir sem uppfylla þau skilyrði, ert þú einn af þeim?

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum og brennum fyrir áskoranir sem felast í 
flóknum upplýsingatæknikerfum. 

Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi þinnar.

Netstjóri
Kemur að rekstri, viðhaldi og uppbyggingu á netumhverfi RB og viðskiptavina þess. Um er að ræða kre�andi og
skemmtilegt starf fyrir öflugan einstakling.

HELSTU VERKEFNI: 
§ Rekstrarvakt RB sinnir vöktun og eftirliti með kerfum RB og 

annarra �ármálafyrirtækja, allan sólarhringinn, alla daga ársins
§ Stuðningur og samskipti við aðra hópa innan sem utan fyrirtækis
§ Regluleg verkefni eins og prófanir á tvöfaldri uppsetningu kerfa, 

skýrslugerð, eftirlit með keyrslu vinnsla
§ Starfið býður upp á frábært tækifæri til að kynnast rekstri á mjög 

�ölbreyttu tækniumhverfi

HÆFNISKRÖFUR:
§ Tölvunarfræðingur eða sambærileg reynsla
§ Reynsla af rekstri tölvukerfa er kostur
§ Þekking á netþjónum, netkerfum, gagnagrunnum 

og sýndarumhverfi
§ Þekking/reynsla af eftirlitskerfum er kostur
§ Skipulagshæfni og samskiptahæfileikar

Sérfræðingur á Rekstrarvakt
Við leitum að starfsmanni sem er sjálfstæður, samviskusamur og fylginn sér.
Við leitum að starfsmanni sem er næmur fyrir smáatriðum en sér samt stóru myndina.
Við leitum að starfsmanni sem er tilbúinn í vaktavinnu 24/7 og vinnur vel undir álagi þegar þess þarf.

HELSTU VERKEFNI: 
§ Þróun og umsjón gangráða Dollar universe / Tivoli 

workload scheduler
§ Umsjón verkefna sem framkvæmast í gangráðum RB
§ Stuðningur við aðra hópa innan fyrirtækisins
§ Mikil aðkoma að þróun og uppbyggingu lausna

HÆFNISKRÖFUR:
§ Tölvunarfræðingur eða sambærilegt nám
§ Reynsla af rekstri tölvukerfa er kostur
§ Reynsla, þekking í Oracle / SQL er kostur
§ Skipulagshæfni og samskiptahæfileikar

Sérfræðingur í vinnslustjórn
Við leitum að sérfræðingi til starfa í vinnslustjórnarteymi RB.
Við leitum að starfsmanni sem falla mun vel inn í góðan hóp starfsmanna sem sjá um daglega umsjón gangráða 
Reiknistofunnar og verkefna þar undir.
 

100% KREFJANDI OG SKEMMTILEGT
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Afgreiðslustarf í ferðaþjónustu

Óskum eftir þjónustulunduðum  
og jákvæðum starfsmanni.

Um er að ræða fjölbreytt afgreiðslustarf í  
ferðaþjónustu í miðborg Reykjavíkur.

Helstu verkefni:
- Afgreiðsla og miðasala

- Samskipti við erlenda viðskiptavini
- Sala í minjagripaverslun
- Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
- Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði

- Þjónustulund og jákvæðni
- Sjálfstæð vinnubrögð

- Frumkvæði og dugnaður

Áhugasamir sendi ferilskrá á: 
framtid.atvinna@gmail.com

Framkvæmdarstjóri
Óskum eftir að ráða framkvæmdarstjóra fyrir fyrirtæki 
í veitingarekstri og þrifum.

Um er að ræða heils - eða hálfsdagsstarf eftir samkomulagi.

Þarf að geta byrjað ekki síðar en 1. des. n.k.
Góð þjónustulund og geta til að vinna sjálfstætt.
Þekking eða reynsla á rekstri fyrirtækja 
er kostur.Hreint sakavottorð skilyrði.

Umsóknir með ferilskrá 
sendist á fob@fob.is  
fyrir 9. nóvember n.k. 

 

STARFSSVIÐ
• Umsjón með umsóknum og námsferlum 

framhaldsnema
• Þjónusta við nemendur og leiðbeinendur
• Samhæfing rannsóknanáms við rekstur rannsókna
• Verkefnastjórnun og þróun vinnuferla

framhaldsnáms
• Þátttaka í fjölbreyttum verkefnum Nemenda-

þjónustu Verkfræði- og náttúruvísindasviðs

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, gerð er krafa

um meistarapróf
• Þjónustulund og afbragðs samstarfshæfni

og lipurð í mannlegum samskiptum
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Skipulagshæfni og frumkvæði í starfi  
• Reynsla og/eða þekking af verkefnastjórnun

og gæðastjórnun er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2016. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Helga Agnarsdóttir kennslustjóri Verkfræði- og náttúruvísindasviðs
í síma 525 4646 og á netfangið ulla@hi.is.

VERKEFNISSTJÓRI FRAMHALDSNÁMS 
Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands leitar eftir verkefnisstjóra framhaldsnáms til starfa
í Nemendaþjónustu sviðsins, en hlutverk hennar er að aðstoða nemendur og kennara. Við leitum að 
einstaklingi með þekkingu og áhuga á kennslumálum í hóp úrvals starfsfólks sem hefur fagmennsku,
góð samskipti og stöðugar umbætur að leiðarljósi.

Sjá nánar um starfið www.hi.is/laus_storf

 

Viltu hjálpa okkur að taka á móti nýrri kynslóð nemenda, stafrænum 
frumbyggjum, sem eru á leið í skólana á næstu árum og mæta þeim á 
nýjum forsendum?

Tækniskólinn hefur það að markmiði að bjóða uppá framúrskarandi 
nám. Við leitum að kennurum á öll fræðasvið skólans, bók- og verkleg, 
sem hugsa út fyrir boxið. Kennurum sem eru tilbúnir að tileinka sér 
nýjungar og miðla reynslu og þekkingu af ástríðu. 

Eitt af markmiðum Tækniskólans er að efla ímynd iðn- og tæknináms, 
með það að leiðarljósi að 25% grunnskólanemenda velji sér þá náms- 
leið.

Kynnið ykkur fjölbreytt námsframboð á www.tskoli.is.

Nánari upplýsingar veita Jón B. Stefánsson skólameistari og Þór Pálsson 
aðstoðarskólameistari sem tekur við ferilskrám og kynningarbréfum á 
netfangið thp@tskoli.is  

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember. Allar umsóknir eru með- 
höndlaðar í trúnaði.

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins er líflegur vinnustaður með um 
280 starfsmenn. Helstu starfsstöðvar skólans eru á Skólavörðuholti, 
Háteigsvegi og við Flatahraun. Glæsilegt mötuneyti er rekið á 
hverjum stað og skemmtilegir nemendur og uppátækjasamt 
starfsfólk einkennir vinnustaðinn.

Byrjaðu hjá okkur,
og breyttu heiminum.



Málmiðnaðarmenn
Á.M.Sigurðsson ehf  er fyrirtæki sem í 30 ár hefur sérhæft sig í 
framleiðslu á fiskvinnsluvélum undir merkinu MESA. Við leitum  
að starfsmanni á verkstæði okkar í Hafnarfirði. Starfið felst í vinnu 
við ryðfrítt stál, suðu og alla almenna vinnu sem snýr að  
framleiðslu okkar.

Hæfniskröfur
• Viðkomandi þarf að geta lesið teikningar og talað íslensku.
• Við leggjum áherslu á stundvísi, snyrtimennsku og reglusemi.

Áhugasamir sendið umsókn á mesa@mesa.is eða síma 5652546

Á.M.Sigurðsson ehf  Hvaleyrarbraut 2 220 Hafnarfjörður

FRUMKVÆÐI  •  FORVARNIR  •  FAGMENNSKA

Bíldshöfða 16  •  110 Reykjavík  •  Sími 550 4600  •  vinnueftirlit@ver.is

STÖRF HJÁ
VINNUEFTIRLITINU

 • Eftirlitsmaður við véla- og tækjaeftirlit á 
  höfuðborgarsvæðinu

 • Mannauðsstjóri

Nánari upplýsingar á vef  Vinnueftirlitsins 
www.vinnueftirlit.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Kennsluráðgjafi

· Talmeinafræðingur

· Yfirsálfræðingur

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Álfaheiði

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Forstöðumaður dægradvalar Hörðuvallaskóla

· Skólaliði í Kársnesskóla

· Grunnskólakennari í Kópavogsskóla

· Starfsmaður í dægradvöl í Lindaskóla

· Umsjónarkennari í Smáraskóla

· Forfallakennari í Vatnsendaskóla

Grunnskólar

· Deildarstjóri íbúðakjarna

· Forstöðumaður íbúðakjarna

· Starfsmenn á heimili fatlaðs fólks

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

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European
Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to
participate in the Internal Market of the European Union.
ESA is independent of the States and safeguards the rights of individuals and undertakings under
the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid. ESA's work
helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States. The
Authority is led by a College, which consists of three members appointed by the EEA EFTA States. 
The Authority is based in Brussels. It currently employs 70 staff members of 16 nationalities.  

The Internal Market Affairs Directorate of the
Authority is responsible for monitoring the EEA
EFTA States to ensure that they comply with their
obligations in the field of internal market law.  

The Authority is recruiting an Internal Market
Affairs Officer who will be assigned responsibil-
ity for general surveillance work and case han-
dling regarding the implementation and appli-
cation of EEA law relating to Food Safety and the
Veterinary area.  

Tasks include examination of complaints, legal
conformity assessments, drafting of decisions,
opinions and reports.  In order to provide legal
support to ESA’s veterinary inspectors in their
audits on food and feed safety, animal health
and welfare of the food chain, the job holder will
use their language skills and in-depth knowl-
edge of the legal order and national administra-
tions of Norway and/or Iceland.  

JOB REFERENCE 12/2016

Deadline for applications: 27 November 2016
Start date: April 2017

Internal Market Affairs Officer
Food Safety Unit

For full details, including eligibility and selection criteria, an overview of our
favourable conditions and how to apply please visit: https://jobs.eftasurv.int

 

Pósturinn á Ísafirði óskar eftir að ráða í stöðu 
stöðvarstjóra. Stöðvarstjóri hefur umsjón með 
afgreiðslu, vinnslu og dreifingu á svæðinu eins og 
starfsmannaumsjón og skipulagningu verkþátta.

Menntun/reynsla

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2016
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 15. febrúar 
2017. Óskað er eftir að umsóknum sé skilað 
rafrænt á umsóknarvef Póstsins umsokn.postur.is.

Nánari upplýsingar gefur Þór Reynisson, 
svæðisstjóri í síma 431-1001 eða í netfanginu 
thorr@postur.is

Menntun sem nýtist í starfi, stúdentspróf 
og/eða rekstrarreynsla. 
Góð tölvu og bókhaldskunnátta er kostur.
Sjálfstæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð 
ásamt jákvæðni og ríkri þjónustulund.

Prentun og umbúðir

Oddi - prentun og umbúðir leitar að öflugum 
viðskiptastjóra í sjávarútvegsteymi sölusviðs. 
Viðkomandi aðili þarf að hafa ríka þjónustulund
og geta unnið vel bæði sjálfstætt og í hóp.
Reynsla af sölustörfum er nauðsynleg. 

Upplýsingar um starfið veitir Bjarni Guðjónsson

í síma 820 1417 eða bjarnig@oddi.is.

Áhugasamir sækja um starfið á oddi.is fyrir 11. nóvember.

VIÐSKIPTASTJÓRI
Í SJÁVARÚTVEGI

Oddi er ein stærsta prentsmiðja landsins og er jafnframt einn stærsti og fjölbreyttasti framleiðandi 

umbúða á Íslandi, bæði úr pappa- og mjúkplasti. Framleiðslan er vel tækjum búin og býr að stórum 

hópi reyndra og vel menntaðra starfsmanna.



Á heilsugæslunni Firði eru starfandi sérfræðingar 
í heimilislækningum ásamt hjúkrunarfræðingum, 
barnalækni, ljósmóður og riturum. Nánari upplýsingar 
um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar  
(www.heilsugaeslan.is). 

Helstu verkefni og ábyrgð

Móttaka barna, ungmenna og fjölskyldna þeirra sem 
hefur verið vísað til sálfræðings vegna geðrænna 
vandamála. 

Viðkomandi starfar í teymi með læknum, 
hjúkrunarfræðingum og öðru heilbrigðisstarfsfólki á 
heilsugæslustöðinni og í náinni samvinnu við skóla og 
félagsþjónustu á svæðinu.

Hæfnikröfur
Leitað er að dugmiklum sálfræðingi með reynslu af 
meðferð geðrænna vandamála barna og unglinga. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á  
gagnreyndum meðferðarleiðum, s.s. hugrænni 
atferlismeðferð. 

Nauðsynlegt er að búa yfir mikilli lipurð í mannlegum 
samskiptum og ástunda öguð og fagleg vinnubrögð. 
Mikilvægt er að viðkomandi geti unnið sjálfstætt en eigi 
einnig auðvelt með að vinna í þverfaglegu teymi. 

Þörf er á góðri almennri tölvukunnáttu. 

Nánari upplýsingar
Guðrún Gunnarsdóttir, svæðisstjóri  
gudrun.gunnarsdottir@heilsugaeslan.is, s. 540-9400 og 
Agnes Agnarsdóttir, fagstjóri sálfræðiþjónustu  
agnes.agnarsdottir@heilsugaeslan.is, s. 852-1225.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Stéttarfélag er Sálfræðingafélag Íslands. 
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu og 
afrit af prófskírteinum og leyfisbréfi.

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í sex 
mánuði.

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

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Sálfræðingur við Heilsugæsluna Fjörð
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Sálfræðingur óskast til starfa við Heilsugæsluna Fjörð. Um er að ræða 100% ótímabundið starf. Æskilegt 
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2016.

 

HÆFNISKRÖFUR
• Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í lífrænni efnafræði eða náskyldu fagsviði

og starfað í a.m.k. eitt ár við rannsóknir sem nýdoktor
• Gert er ráð fyrir að sá er starfið hlýtur byggi upp sjálfstæðar rannsóknir, fjármagnaðar

af sjálfsaflafé, sem standist alþjóðlegan samanburð
• Lektorinn mun kenna námskeið í lífrænni efnafræði, bæði í grunn- og framhaldsnámi

og leiðbeina framhaldsnemum í rannsóknanámi

Umsóknarfrestur er til og með 16. janúar 2017. Gert er ráð fyrir að kennarinn hefji störf 1. júlí 2017.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Dr. Sigríður Jónsdóttir, námsbrautarstjóri efnafræðinámsbrautar
í síma 525 4802 og á netfangið sigga@hi.is.

LEKTOR Í LÍFRÆNNI EFNAFRÆÐI
Laust er til umsóknar fullt starf lektors í lífrænni efnafræði við Raunvísindadeild Háskóla Íslands

 

Við Raunvísindadeild Verkfræði- og náttúruvísindasviðs stunda um 400 stúdentar nám í efnafræði, eðlisfræði og stærðfræði.
Þar af eru framhaldsnemar í meistara- og doktorsnámi um 60 talsins. Akademískir starfsmenn í raunvísindum eru um 40, kennarar 
og sérfræðingar við Eðlisvísindastofnun (EH). Stofnunin er rannsóknarvettvangur kennara, sérfræðinga og framhaldsnema sem 
stunda grunnrannsóknir í raunvísindum. EH hefur sterk alþjóðleg tengsl og mörg rannsóknarverkefni eru unnin í víðtæku samstarfi 
vísindamanna hérlendis og erlendis.

Sjá nánar um starfið á www.hi.is/laus_storf

GOTT FÓLK 
ÓSKAST

SÖLUMAÐUR VARAHLUTA
Við leitum að starfsmanni með reynslu 
og góða hæfni til sölu varahluta í  
vinnuvélar.

Góð ensku- og tölvukunnátta ásamt  
bílprófi skilyrði. Lyftarapróf æskilegt.

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

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

Umsóknir sendist á hg@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 15. nóv. 2016.

Rauðhellu 11  |  220 Hafnarfirði  |  S: 575 2400  |  www.velafl.is

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Vöruhúsasérfræðingur
Við leitum að talnaglöggum tölvunarfræðingi til starfa við 
rekstur og uppbyggingu á vöruhúsi gagna og viðskiptagreind 
í hagdeild Vodafone.

Starfssvið:
  –    Rekstur og þróun vöruhúss gagna
  –    Greining á gögnum
  –    Skýrslugerð
  –    Ýmis önnur verkefni á sviði viðskiptagreindar

Umsóknarfrestur er til og með 13. nóvember nk.
Nánari upplýsingar er að finna á vodafone.is/storf

Vodafone
Við tengjum þig

kopavogur.is

Kópavogsbær

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að áhugasömum einstaklingi til að sjá um að skipuleggja og leiða 
starfsemi í íbúðakjarna í Dimmuhvarfi.  

Starfshlutfall og ráðningartími

Um er að ræða 100% starf til frambúðar sem að mestu leyti fer fram í dagvinnu. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
•	 Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfa eða mennta- og félagsvísinda
•	 Starfs- og stjórnunarreynsla í málefnum fatlaðs fólks skilyrði
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og frumkvæði

Helstu verkefni og ábyrgð 
•	 Ber ábyrgð á rekstri heimilisins í samræmi við fjárhagsáætlun
•	 Stýrir faglegu starfi og þróar innra starf í samræmi við stefnu bæjarins
•	 Sér um starfsmannamál og skipulag vakta
•	 Vinnur að gerð þjónustuáætlana og annast samskipti við aðstandendur og aðra aðila um málefni íbúanna
•	 Vinnur eftir starfsmannastefnu Kópavogsbæjar

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga . 

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sérstöku sakavottorði eða veita 
heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Ósk Gísladóttir  í síma 570-1500 og einnig í netfangið 
gudlaugo@kopavogur.is.

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

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

Forstöðumaður 
íbúðakjarna fyrir fatlað fólk 

Fjármálastjóri
Laust er til umsóknar starf fjármálastjóra 

við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

Meginverkefni fjármálastjóra verða:
• umsjón með daglegum rekstri stofnunarinnar.
• gerð fjárhagsáætlana og samantekt áætlana í samvinnu 
 við forstöðumann.
• kostnaðareftirlit, eftirfylgni og frávikagreining;
• vinnsla og framsetning upplýsinga um stöðu fjármála 
 og fjárhagsuppgjör.
• aðstoð við forstöðumann í mannauðs- og kjaramálum;
• aðstoð við gerð starfsmannahandbókar, starfslýsinga og 

stofnanasamninga.

Um er að ræða fullt starf frá 1. desember 2016.

Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólamenntun sem tengist 
starfssviðinu, reynslu af fjármálum og bókhaldi, þekkingu á 
opinberri stjórnsýslu og góða samskiptahæfni.
Reynsla af bókhaldi, uppgjöri, rekstri og fjármálastjórnun er 
æskileg. Reynsla af mannauðs- og kjaramálum er kostur.
Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg. Einnig er krafist traustrar 
enskukunnáttu og færni í einu Norðurlandamáli. Starfið krefst 
frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða.

Umsóknir skulu berast til Stofnunar Árna Magnússonar  
í íslenskum fræðum á rafrænu formi á netfangið  
kari.kaaber@arnastofnun.is, eigi síðar en 11. nóvember. 

Menntun þarf að staðfesta með afriti af prófskírteinum. 
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um 
ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. 

Laun eru skv. kjarasamningi Félags háskólakennara og fjármála- 
og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

Frekari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðunni 
www.arnastofnun.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Kaaber, sviðsstjóri 
stjórnsýslusviðs (s. 525 4010, kari.kaaber@arnastofnun.is).
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Hæfniskröfur
•  Rík þjónustulund  
•  Sjálfstæð  og vönduð vinnubrögð   
•  Stundvísi
•  Íslenskukunnátta

Umsóknir sendast á netfangið atvinna@husa.is 
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember

BLÓMAVAL SKÚTUVOGI
LEITAR AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

Blómaval Skútuvogi vill ráða starfsfólk 
til afgreiðslustarfa.

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Um er að ræða stöðu kassagjaldkera sem sinnir einnig 
tilfallandi störfum eins og vöruframsetningu.
Í boði er fullt starf ásamt helgarvinnu eftir samkomulagi. 
Vinnutími er 10-19 virka daga. 
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

ÁHÆTTUGREINING

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Hlutverk teymis sem sér um áhættugreiningar er að greina helstu áhættuþætti í starfsemi eftirlitsskyldra aðila og 
leggja fram tillögur um stefnumótandi aðgerðir er varða stýringu þeirra.  Teymið veitir einnig upplýsingar út á við og 
til annarra starfseininga Fjármálaeftirlitsins um áhættu og ástand markaða og gerir tillögur um breytingar á lögum 
og reglum er varða stýringu áhættu á fjármálamarkaði.  

Nánari upplýsingar um störfin má 
finna á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, 
www.fme.is eða á www.starfatorg.is.

Umsjón með störfunum hafa Sigurður 
Freyr Jónatansson framkvæmdastjóri 
greiningasviðs (sigurdur@fme.is) og 
Árni Ragnar Stefánsson 
mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir um að sækja um starfið á 
heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, 
www.fme.is eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 
21. nóvember nk. Umsóknum skal 
fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og hæfni viðkomandi til að 
gegna starfinu rökstudd.

Forstöðumaður áhættugreininga
Við leitum að öflugum einstaklingi til að stýra teymi sem sér um 
áhættugreiningar fyrirtækja á fjármálamarkaði. 

Viðkomandi mun bera ábyrgð á faglegri þróun og framkvæmd 
áhættugreininga, gerð og framkvæmd verkáætlunar auk daglegs 
reksturs og þátttöku í stefnumótun og áætlanagerð.  Krafist er 
háskólamenntunar á sviði fjármála og hagfræði, yfirgripsmikillar 
þekkingar og reynslu af fjármálamarkaði og áhættugreiningu.  
Reynsla af stjórnun og eftirlitsstörfum er æskileg.

Sérfræðingur í rekstraráhættu
Við leitum að sérfræðingi í mati og greiningu rekstraráhættu 
fyrirtækja á fjármálamarkaði.   

Viðkomandi mun þróa aðferðafræði við mat á rekstraráhættu og 
hafa yfirsýn með þróun hennar á fjármálamarkaði.  Leitað er að 
háskólamenntuðum einstaklingi með yfirgripsmikla þekkingu og 
reynslu af fjármálamarkaði, auk þekkingar og reynslu af mati á 
rekstraráhættu.

  Fjármálaeftirlitið óskar eftir 
öflugum forstöðumanni og 
sérfræðingi í áhættugreiningu 
fyrirtækja á fjármálamarkaði.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Hjúkrunarfræðingur óskast á hjúkrunar-
heimilið Sólvang í Hafnarfirði

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingi með faglegan metnað  og 
áhuga á öldrunarhjúkrun.

Hæfnikröfur
» Sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður
» Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið
Um er að ræða morgun- og kvöldvaktir og er starfshlutfall 
samkomulagsatriði. Kvöldvaktir í hlutastarfi eða tímavinnu koma 
einnig til greina.

Sótt er um starfið rafrænt á; www.solvangur.is, undir “laus 
störf”. Öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknafrestur er til 8.nóvember. 

Nánari upplýsingar veitir Unnur G Guðmundsdóttir,  
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 855 7790 eða á netfanginu 
unnur@solvangur.is 

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir  
lausa til umsóknar stöðu umsjónarmanns 
nótna frá og með 1. desember n.k.
 
Umsjónarmaður nótna er tengiliður milli nótna- 
safns og hljómsveitar. Hann sér um að gera 
nótur aðgengilegar fyrir hljóðfæraleikara, ber 
ábyrgð á strokaferli og metur þörf fyrir æfinga- 
parta. Hann ber ábyrgð á að nótur standi á 
hljómsveitarpúltum fyrir æfingar og tónleika  
og sér um frágang.

Umsjónarmaður annast ýmis önnur verkefni.

Menntunar-og hæfniskröfur:
•  Skilyrði að umsækjendur hafi yfirgripsmikla   
 þekkingu á tónlist og geti lesið nótur.

•  Góð þekking á tónverkum og tónskáldum  
 er kostur.

•  Æskileg er framhaldsmenntun í tónlist.

•  Áhersla er lögð á sjálfstæði í starfi,  
 skipulagshæfni og fylgni til framkvæmda.

Umsækjendur eru beðnir um að senda starfsferil-
skrá til mannauðsstjóra (una@sinfonia.is)  
Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynn- 
ingarbréf þar sem greint er frá ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Upplýsingar um starfið er einnig að finna á  
www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra,  
Unu Eyþórsdóttur (una@sinfonia.is)  
í síma 898-5017.

UMSJÓNAMAÐUR 
NÓTNA

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL  
OG MEÐ 11. NÓVEMBER 2016. 
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Íslensk verkmiðlun er aðili að 
Samtökum iðnaðarins.

ÍSLENSK VERKMIÐLUN ER 
SÉRHÆFÐ ATVINNUMIÐLUN 
SEM LIÐSINNIR ÍSLENSKUM 
FYRIRTÆKJUM VIÐ AÐ 
TRYGGJA SÉR MANNAFLA TIL 
LENGRI OG SKEMMRI TÍMA Í 
BÆÐI SÉRHÆFÐ OG ALMENN 
VERKEFNI.
Fyrirtækið óskar eftir að ráða viðskiptastjóra í fullt starf.

Verkefni:

• Afla nýrra viðskiptatengsla 
• Samskipti við núverandi viðskiptavini 
• Eftirfylgni á verkefnum 
• Samskipti og þjónusta við starfsfólk fyrirtækisins 
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun æskileg 
• Mikil reynsla af sölu og þjónustu 
• Góð enskukunnátta 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 
• Góð tölvukunnátta 
• Skipulag og frumkvæði 
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar

Erum að leita af aðila sem hefur létta lund og hefur gaman að því 
að mæta í vinnuna. Skemmtilegur vinnustaður hjá fyrirtæki sem 
er í miklum vexti og miklir möguleikar til staðar fyrir réttan aðila. 
Umsóknafrestur til 13. nóvember. 
Umsóknir sendist á atvinna@isverk.is.

Hjá Íslenskri Verkmiðlun sérhæfum við okkur í að útvega fyrirtækjum 
landsins færa starfsmenn í flestar greinar atvinnulífsins, allt frá mjög 
sérhæfðum iðnaðarmönnum yfir í almennt verkafólk og allt þar á 
milli. Íslensk Verkmiðlun á í farsælu samstarfi við virtar vinnumiðlanir 
víða um Evrópu og getur útvegað fyrsta flokks vinnuafl með 
tiltölulega skömmum fyrirvara.

Íslensk Verkmiðlun ehf   Ármúla 6   108 Reykjavik 
info@isverk.is   +354 571 5070

Þarftu að ráða starfsmann?

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

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Sandgerðisbær auglýsir lausa til umsóknar stöðu félagsmála- 
stjóra fyrir sameiginlega félagsþjónustu Sandgerðisbæjar, 
Garðs og Voga. Íbúafjöldi á þjónustusvæðinu eru um 4.300.

Ábyrgðar- og helstu verkefni: 
• Félagsmálastjóri ber faglega og rekstrarlega ábrygð á starf-

semi félagsþjónustunnar samkvæmt lögum sem falla undir 
félagsþjónustu sveitarfélaga, stefnu og reglur í málaflokknum.

• Félagsmálastjóri heldur utan um fagþjónustu félagsþjónust- 
unnar, bæði skipulag málaflokka og meðferð einstakra mála. 
Hann er yfirmaður starfsmanna félagsþjónustunnar. 

• Félagsmálastjóri er bæjarstjórum bæjarfélaganna til ráðgjafar 
um málefni sem viðkoma félagsþjónustunni. Bæjarstjóri 

 Sandgerðisbæjar er yfirmaður félagsmálastjóra. 
• Félagsmálastjóri vinnur með sameiginlegri Fjölskyldu- og 

velferðarnefnd bæjarfélaganna, undirbýr fundi og málefni sem 
heyra undir nefndina samkvæmt lögum um félagsþjónustu. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólapróf og starfsréttindi sem félagsráðgjafi eða aðra 

sambærilega menntun sem nýtist í starfinu. 
• Reynsla af störfum við  félagsþjónustu og barnavernd æskileg. 
• Þekking og reynsla á áætlanagerð og stjórn fjármála. 
• Reynsla og hæfni í  starfsmannastjórnun og samskiptum er 

mikilvæg. 
• Hæfni til að leiða þróun og uppbyggingu félagsþjónustu á 

þjónustusvæðinu.
• Góðir skipulagshæfileikar og nákvæm vinnubrögð. 
• Frumkvæði og sveigjanleiki. 

Leitað er eftir hæfum einstaklingi, konu eða karli,  til að taka að 
sér fjölbreytt, áhugavert og krefjandi starf. Laun og launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga við 
viðkomandi stéttarfélag. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf í byrjun árs 2017. 

Umsóknum skal fylgja ferilskrá um menntun, störf og stjórnunar- 
reynslu ásamt kynningarbréfi og sýn  umsækjenda á starfið undir 
hans/hennar stjórn. 

Umsóknum skal skila á sandgerdi@sandgerdi.is. 

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Árnadóttir bæjarstjóri 
(sigruna@sandgerdi.is) s. 4207500. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2016. 

Félagsmálastjóri   
Sandgerðisbæjar, Sveitarfélagsins 
Garðs og Sveitarfélgsins Voga

Bílstjóri
Hæfniskröfur:
•	 Meirapróf
•	 Stundvísi	og	snyrtimennska
•	 Góð	mannleg	samskipti
•	 Þjónustulund
•	 Öguð	vinnubrögð
•	 Vinnuvélaréttindi	kostur
•	 Þarf	að	geta	hafið	störf	sem	fyrst

Umsóknafrestur	er	til	14. nóvember 2016

Áhugasamir	sendi	inn	starfsumsókn	ásamt	ferilskrá	á	
starf@vakahf.is	merkt:Bílstjóri	–	Eldri	umsóknir	óskast	
endurnýjaðar

Vaka hf. óskar eftir  
starfsmanni í fullt starf



Velferðarsvið

Spennandi Störf í StuðningS- og búSetuþjónuStu

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir til umsóknar störf í stuðnings- og búsetuþjónustu. Um er að ræða störf 
innan teyma sem veita einstaklingum, börnum og fullorðnum þjónustu sem þurfa stuðning vegna fötlunar, félagslegra 
aðstæðna, uppeldis barna, aðstæðna í daglegu lífi ofl. Vinnutími er dag, kvöld og/eða helgar. Starfshlutfall er eftir  
samkomulagi. 

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og stuðla að 
góðu samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök, hagsmunaaðila og stofnanir í hverfunum. Unnið er á grundvelli 
þverfaglegs samstarfs sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 

Nánari upplýsingar um störfin veita:
Katrín Harpa Ásgeirsdóttir í síma 411 1500 eða með því að senda fyrirspurnir á katrin.harpa.asgeirsdottir@reykjavik.is
Bára Denný Ívarsdóttir í síma 665 5873 eða með því að senda fyrirspurnir á bara.denny.ivarsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. 
Umsóknarfrestur er til 19. nóvember nk. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Hvatning, ráðgjöf og stuðningur við einstaklinga og  

fjölskyldur 
• Aðstoð við athafnir daglegs lífs 
• Stuðningur til sjálfshjálpar og félagslegrar virkni
• Aðstoð og leiðbeiningar við heimilishald
• Eftirfylgd einstaklings- og þjónustuáætlana
• Virkt notendasamráð og samvinna við aðstandendur 

og aðra hagsmunaaðila 
• Þróun og þátttaka í þverfaglegu starfi og faglegri  

uppbyggingu

Menntunar og hæfniskröfur
• Góð almenn menntun
• Vera liðlegur í samskiptum, samviskusamur,  

heiðarlegur og jákvæður 
• Áhugi á þróun og uppbyggingu faglegs starfs
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu
• Frumkvæði, sjálfstæði í starfi og hæfni til að bregðast 

við óvæntum aðstæðum
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur  

Reykjavíkurborgar

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Endurskoðunarskrifstofa á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða löggiltan viðurkenndan
bókara eða endurskoðanda til starfa. Um 70 - 100% starf er að ræða eftir nánara samkomulagi.

Viðurkenndur bókari/Endurskoðandi

Starfssvið
· Skattaframtalsgerð fyrir einstaklinga og fyrirtæki

· Færsla bókhalds og afstemmingar

· Almenn bókhaldsstörf

Hæfniskröfur
· Menntun á sviði endurskoðunar eða löggilding sem viðurkenndur bókari eða sambærilegt

· Reynsla af vinnu við frágang ársreikninga og skattaframtala æskileg

· Haldbær reynsla á sviði bókhaldsstarfa

· Mjög góð tölvuþekking, m.a. Excel og bókhaldsforrit

Efstaleiti 5
103 Reykjavík

Iceland
+354 5 400 300
+354 5 400 3 0 1
logos@logos.is

logos.is

Paternoster House
65 St Paul’s Churchyard

London EC4M 8AB
United Kingdom

+44 (0) 207 920 3020
logos@logoslegalservices.com

… til að vinna á stærstu lögmannsstofu landsins?

LOGOS leitar að öflugum lögfræðingum til starfa á skrifstofu sinni í 
Reykjavík. Um fullt starf er að ræða og eru verkefnin fjölbreytt. Möguleiki 
er á starfi á skrifstofu LOGOS í London síðar.
 
Menntunar- og hæfniskröfur
Kandidats- eða meistarapróf í lögfræði sem og mjög góð íslensku- og 
enskukunnátta eru áskilin. Leitað er að einstaklingum sem sýna sjálfstæði 
í vinnubrögðum, eru nákvæmir, einbeittir, metnaðarfullir og sýna vilja og 
getu til að takast á við krefjandi verkefni.
 
Áhugasamir eru beðnir um að senda inn ferilskrá ásamt kynningarbréfi 
á netfangið umsoknir@logos.is fyrir 18. nóvember nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar liggur fyrir.

HEFUR ÞÚ METNAÐ …
Kvennaskólinn í Reykjavík 

óskar eftir starfsfólki  
Óskum eftir að ráða í eftirtalin störf:

1. Þjónustuliða í mötuneyti og til ræstinga, 100% starf,  
 vinnutími frá kl. 8:30 – 16:30 alla virka daga. 
2. Almenn störf við ræstingar á dagvinnutíma,  
 starfshlutfall 50 – 80%.  

Ráðið verður í störfin frá 1. janúar 2017 og verða laun 
greidd skv. kjarasamningi SFR og ríkisins.

Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt og í hópi, eiga 
auðvelt með samskipti við nemendur og starfsmenn.  Þurfa 
að skilja og geta tjáð sig á íslensku eða ensku.  

Skriflegar umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast Kvennaskólanum í Reykjavík, Fríkirkju-
vegi 9, 101 Reykjavík eða á netfangið hjalti@kvenno.is,  fyrir 
1. desember n.k.  Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  Umsókn þarf að 
fylgja sakavottorð í samræmi við  4. mgr. 8. gr. laga um  
framhaldsskóla nr. 92/2008.

Nánari upplýsingar gefur undirritaður (hjalti@kvenno.is ) 
og fjármálastjóri (gudnyrun@kvenno.is ) í síma 580-7600 á 
dagvinnutíma.   

Skólameistari

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

Vilt ÞÚ bætast í hópinn?
Fjölbreytt störf í boði - sendu okkur umsókn! 

»    Sérkennari - Hvaleyrarskóli
»    Félagsráðgjafi í barnavernd - Fjölskylduþjónusta
»    Persónuleg aðstoð við fatlað fólk - Steinahlíð
»    Verkefnastjóri - Frístundaheimilið Álfakot
»    Frístundaleiðbeinandi - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari í 5. bekk - Hraunvallaskóli
»    Náms- og starfsráðgjafi - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Frístundaklúbburinn Kletturinn
»    Leikskólakennarar - Álfaberg
»    Þroskaþjálfi - Erluás
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Drekavellir
»    Leikskólakennarar - Stekkjarás
»    Kerfisstjóri - Tölvudeild
»    Félagsliði í heimaþjónustu - Fjölskylduþjónusta

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

Nánar á hafnar�ordur.is

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Starfsmann vantar  í 90% starf í eldhús Hjúkrunar-
heimilisins Skógarbæjar. Um er að ræða vaktavinnu að 
hluta til. Starfsmaðurinn þarf að hafa reynslu af matreiðslu 
og bakstri og vera sjálfstæður og agaður í vinnubrögðum.  
Mikilvægt er starfsmaðurinn tali íslensku, hafi góða sam-
skiptahæfileika og þjónustulund.
Ef  nánari upplýsinga er óskað, má senda tölvupóst á  
netfangið olga@skogar.is
Umsóknir um starfið sendist með tölvupósti á olga@
skogar.is fyrir 15. nóvember n.k.

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri 
einstaklinga sem þarfnast umönnunar allan sólarhringinn

Hjúkrunarheimilið Skógarbær - eldhús
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Verkefnastjóri pípulagna
Óskum eftir reynslumiklum aðila í  
verkefnastjórn pípulagna hjá Mannverki 

Mannverk óskar eftir að ráða reynslumikinn aðila í verkefnastjórn pípulagna.  
Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður og tilbúin að takast á við áskoranir með góðri liðsheild. 

Mannverk ehf. var stofnað á vordögum 2012. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróunarverkefnum, stýriverktöku, verkefna- ,  
hönnunar- og byggingastjórnun ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf. Mannverk er ábyrgt og framsækið fyrirtæki og  
leggur áherslu á öfluga liðsheild. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess www.mannverk.is 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnhildur Helgadóttir mannauðsstjóri (ragnhildur@mannverk.is)  
í síma 771-1104. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið mannverk@mannverk.is. Farið verður 
með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Umsóknarfrestur er til og með 1.ágúst 2016. 

Helstu verkefni: 

• Fagleg yfirumsjón með pípulögnum í  
verkefnum Mannverks 

• Efnisinnkaup
• Hönnunarrýni og samræming
• Kostnaðareftirlit
• Framvinduskýrslur
• Áætlanagerð

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Umsækjandi þarf að getað unnið sjálfstætt og 
hafa stjórnunarreynslu. 

• Umsækjandi þarf að hafa meistararéttindi í 
pípulögnum. Tæknimenntun er einnig kostur 
en ekki krafa.

• Mikil og farsæl starfsreynsla í pípulögnum
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Mannverk ehf – Hlíðasmári 12 201 Kópavogi – Sími 519-7100 – mannverk.is

Verkefnastjóri pípulagna
Óskum eftir reynslumiklum aðila í  
verkefnastjórn pípulagna hjá Mannverki 

Mannverk óskar eftir að ráða reynslumikinn aðila í verkefnastjórn pípulagna.  
Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður og tilbúin að takast á við áskoranir með góðri liðsheild. 

Mannverk ehf. var stofnað á vordögum 2012. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróunarverkefnum, stýriverktöku, verkefna- ,  
hönnunar- og byggingastjórnun ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf. Mannverk er ábyrgt og framsækið fyrirtæki og  
leggur áherslu á öfluga liðsheild. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess www.mannverk.is 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnhildur Helgadóttir mannauðsstjóri (ragnhildur@mannverk.is)  
í síma 771-1104. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið mannverk@mannverk.is. Farið verður 
með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Umsóknarfrestur er til og með 1.ágúst 2016. 

Helstu verkefni: 

• Fagleg yfirumsjón með pípulögnum í  
verkefnum Mannverks 

• Efnisinnkaup
• Hönnunarrýni og samræming
• Kostnaðareftirlit
• Framvinduskýrslur
• Áætlanagerð

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Umsækjandi þarf að getað unnið sjálfstætt og 
hafa stjórnunarreynslu. 

• Umsækjandi þarf að hafa meistararéttindi í 
pípulögnum. Tæknimenntun er einnig kostur 
en ekki krafa.

• Mikil og farsæl starfsreynsla í pípulögnum
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Mannverk ehf – Hlíðasmári 12 201 Kópavogi – Sími 519-7100 – mannverk.is

Mannverk óskar eftir að ráða öfluga aðila  
í pípu lagningadeild fyrirtækisins. 

Mannverk – Verkefnastjóri pípulagna
Helstu verkefni 
• Fagleg yfirumsjón með pípulögnum í verkefnum Mannverks 
• Tilboðsgerð og efnisinnkaup 
• Yfirumsjón á verkstað
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Framvinduskýrslur
• Úttektir og gæðamál

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Umsækjandi þarf að getað unnið sjálfstætt og  
 hafa stjórnunarreynslu
• Meistararéttindi í pípulögnum og tæknimenntun kostur en  
 ekki krafa
• Mikil og farsæl starfsreynsla í pípulögnum
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Mannverk – Verkstjóri pípulagna
Helstu verkefni 
• Pípulagningar
• Verkstýring á verkstað
• Forgangsröðun á verkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Sveinspróf í pípulögnum skilyrði, meistararéttindi  
 eru kostur.
• Reynsla af verkstýringu 
• Umsækjandi þarf að getað unnið sjálfstætt 
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Verkefnastaðan er mjög góð næstu árin og þörf fyrir að bæta við hæfu fólki. 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Laufey Gunnþórsdóttir, verkefnastjóri (laufey@mannverk.is) í síma 771-1112. 
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið mannverk@mannverk.is.  
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2016. 

Mannverk ehf. var stofnað á vordögum 2012. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróunarverkefnum, stýriverktöku, verkefna- , hönnunar- og 
byggingastjórnun ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf. Mannverk er ábyrgt og framsækið fyrirtæki og leggur áherslu á öfluga 
liðsheild. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess www.mannverk.is 

VILTU GANGA TIL LIÐS  
VIÐ FYRIRTÆKI Í SÓKN?
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Umsóknarfrestur er til 20 nóvember nk.  Umsóknir skal senda á netfangið robert@valka.is
Nánari upplýsingar um störfin veitir Róbert Hafsteinsson, framleiðslustjóri í síma 898 6090 eða á robert@valka.is

RAFVIRKI
Valka leitar að ábyrgum og traustum rafvirkja  
í framleiðsluteymi fyrirtækisins.  

Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Töflusmíði og samsetning rafbúnaðar í tækjum Völku
•  Þátttaka í uppsetningu á tækjabúnaði innanlands og erlendis
•  Önnur tilfallandi störf í samráði við yfirmann

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Reynsla af rafmagnsvinnu við stýringar er kostur 
• Sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og sveig janleiki
• Góð þekking á vélum og tækjum er kostur

STARFSMAÐUR Á LAGER
Valka leitar að öflugum og þjónustulunduðum  
einstaklingi til starfa á lager fyrirtækisins. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Umsjón með lager
•  Móttaka á vörum og afgreiðsla af lager
•  Tiltektir í framleiðsluverk
•  Aðstoð í framleiðslu ef þörf krefur
•  Önnur tilfallandi störf í samráði við yfirmann

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Reynsla af lagerstörfum er kostur en ekki skilyrði
•  Bílpróf skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta
•  Sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og sveig janleiki

Valka er ört vaxand hátæknifyrirtæki sem þróar, hannar og framleiðir vél- og hugbúnað fyrir fiskvinnslu. Hjá Völku  
eru marg breytileg störf í boði þar sem hugvit, þekking og kunn átta starfs manna gegna lykil hlut verki. Leitað er að öflugum 
einstaklingum í hópinn okkar sem eru nákvæmir í vinnubrögðum, sýna frumkvæði og metnað. Konur jafnt sem karlar  
eru hvattir til að sækja um.

valka.is

Galdrastál slf.  – Járnsmiðja
Óskum eftir að ráða vandvirkan starfsmann í smíði og 

uppsetningu á framleiðsluvörum okkar.
Umsóknir sendist á galdrastal@gmail.com.

Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 869 8595, Sigurður

Lögmenn athugið!
Tvö skrifstofuherbergi til leigu í 
starfsstöð Lögmanna Laugardal ehf. 
í Sundagörðum 2, 2. hæð. Aðföng, 
símsvörun, ljósritun, þrif, aðgangur 
að fundarherbergi o.fl. innifalið í 
leigu. Möguleiki er á samstarfi fyrir 
duglega lögmenn. 
Fyrirspurnir sendist á johann@llaw.is

 Starfsmaður óskast 
Leitum að samviskusömum og heiðarlegum einstaklingi, 24 ára eða eldri 

með bílpróf. Um er að ræða aðstoð í tvo tíma fjóra morgna, virka daga 
vikunnar, við ungann hreyfihamlaðan mann sem býr í Hafnarfirði. Myndi 
henta vel námsmanni snemma að morgni eða foreldri eftir að hafa farið 
með barn í skólann. Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895-8488 eða 

483-1088 efir kl. 17:00 alla daga 

Hjúkrún ehf.

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

YFIRHÖNNUÐUR FRÉTTABLAÐSINS
Grafískur hönnuður óskast til að leiða 
hönnunardeild Fréttablaðsins.

Yfirhönnuður vinnur náið með ritstjórn 
Fréttablaðsins og mótar útlit þess. 

Viðkomandi þarf að getað hafið störf sem fyrst.
Unnið er í dagvinnu.

Hæfniskröfur:
- Gott vald á InDesign, Illustrator  
 og Photoshop.
- Skipulagshæfileikar.
- Geta til að vinna undir álagi.
- Reynsla af dagblaða- eða    
 tímaritahönnun er kostur.

Umsóknarfrestur er til 18. nóvember nk.  

Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 
365 miðla – www.365.is.     

Frekari upplýsingar veitir 
Sæmundur Freyr Árnason, framleiðslustjóri 
Fréttablaðsins, sfa@frettabladid.is.

Alþjóðaritari
Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir alþjóðaritara.

Nánari upplýsingar á starfatorg.is.

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Forstjóri Heilbrigðisst. Vesturl. Velferðarráðuneytið Akranes 201611/1433
Sérfræðingur í rekstraráhættu Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201611/1432
Forstöðumaður áhættugreininga Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201611/1431
Starfsfólk Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201611/1430
Geislafræðingur, deildarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201611/1429
Geislafræðingur, hlutastarf Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201611/1428
Sérfræðilæknir Landspítali, móttökugeðdeild 33C Reykjavík 201611/1427
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201611/1426
Sálfræðingur Heilsugæslan Fjörður Hafnarfjörður 201611/1425
Sjúkraliði í heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðb.svæðið 201611/1424
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Sólvangur Hafnarfjörður 201611/1423
Mannauðsstjóri Landsbókasafn Ísl.-Háskólabókasafn Reykjavík 201611/1422
Framkvæmdastjórar Samgöngustofa Reykjavík 201611/1421
Aðst.matsveinn á rannsóknaskip Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201611/1420
Starfsmaður, afleysing ÁTVR, Vínbúðin Akureyri 201611/1419
Verkefnisstjóri framhaldsnáms HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201610/1418
Lektor í lífrænni efnafræði HÍ, Raunvísindadeild Reykjavík 201610/1417
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201610/1416
Eftirlitsmaður, véla- og tækjaeftirl. Vinnueftirlitið Reykjavík 201610/1415
Heilsugæsluritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Þorlákshöfn 201610/1414
Bókasafnsfræðingur Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201610/1413
Þjónustufulltrúi Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201610/1412
Sérfræðilæknir Landspítali, húðmeinafræði Reykjavík 201610/1411
Sérfræðilæknir Landspítali, hjartalækningar Reykjavík 201610/1410
Starf í flutningaþjónustu Landspítali Reykjavík 201610/1409
Sérfræðingur á stjórnsýslusviði Ríkisendurskoðun Reykjavík 201610/1408
Lífeinda-, lífefna- eða líffræðingur LSH, erfða- og sameindalæknisfr.d. Reykjavík 201610/1407
Ráðgjafar á meðferðarheimili Barnavernarstofa, Lækjarbakki Hella 201610/1406
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglan á Suðurlandi Selfoss 201610/1405
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglan á Suðurlandi Selfoss 201610/1404
Lögreglumenn Lögreglan á Suðurlandi Selfoss-Höfn 201610/1403
Sérfræðingur Forsætisráðuneyti Reykjavík 201610/1402
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Aðalbókari/aðstoðarmaður fjármálastjóra

Eignaumsjón hf. er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna, og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa bæði
íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og rekstrarfélaga og kemur faglega að lausn
ótal mála sem koma upp í fjölbýlum og fjöleignarhúsum. Markmið félagsins er að gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf
stjórna og spara tíma þeirra sem að húsfélagi standa. Sjá nánar á vefi www.eignaumsjon.is

Eignaumsjón hf. vinnur dyggilega fyrir fasteignaeigendur með faglegum vinnubrögðum og ákvarðanatökum. Gegnsæi í öllum rekstri og
aðgengilegar upplýsingar um rekstur og ákvarðanir auka skilvirkni og bætir samskipti fasteignaeigenda.

Aðalbókari

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.

leiðir bókhaldssvið Eignaumsjónar hf. í samstarfi við fjármálastjóra, hann annast gæðamál og tímaáætlanir bókhalds auk vinnu
við ársuppgjör og afstemmingar, framkvæmd á uppgjörum, bókun fjárhagsbókhalds fyrir viðskiptavini félagsins auk þess að leiða vinnu við
gæðahandbók og innleiðingu á þjónustu og fjárhagsferlum auk samskipta við fjármálastofnanir í samvinnu við fjármálastjóra ásamt öðrum
fjölbreyttum daglegum verkefnum.

eru að umsækjendur séu viðskiptafræðingar að mennt og með marktæka reynslu af sambærilegum störfum. Viðkomandi
þurfa að vera ferlaþenkjandi, vel tölvulæsir, nýjungagjarnir og með hæfni til að greina, stýra og skila af sér flóknum verkefnum. Áhersla er
lögð á áhugasemi, fagmennsku og nákvæmni í vinnubrögðum, frumkvæði og fylgni til framkvæmda auk hæfni í mannlegum samskiptum.
Viðkomandi þurfa jafnframt að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.

er til og með 14. nóvember nk. Gengið verður frá ráðningu sem fyrst. Ath. fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá
STRÁ ehf.

veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga
meðan í umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi
eða sendi rafpóst ot tilkynni þátttöku.

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

Með starf
fyrir þig

www.stra.is

Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna leggur ríka áherslu á 
sveigjanleika, teymisvinnu, fagmennsku og gæði. Traust og 
jákvætt viðmót er undirstaða allrar starfsemi miðstöðvarinnar.

okkur vantar...

Umsóknir óskast sendar ásamt starfsferilsskrá á netfangið: atvinna@rannsokn.is
fyrir 13. nóvember 2016 og við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin
Frekari upplýsingar veitir: Íris Hrönn Guðjónsdóttir rekstrarstjóri í síma 5202800

í 80% starf og tímavinnu á kvöldin

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf 
• Gott vald á íslensku máli
• Stundvísi og snyrtimennska
• Frumkvæði
• Þjónustulund
• Samskiptafærni
• Lipurð og jákvætt viðmót
• Góð tölvukunnátta

Þjónustufulltrúa

 í 80% starf
Móttökuritara

Helstu verkefni:
• Úthringingar
• Kynningar og upplýsingagjöf 
   til væntanlegra þátttakenda
• Undirbúningur og 
   frágangur kynningarefnis

Helstu verkefni:
• Móttaka þátttakenda
• Símavarsla
• Þjónusta við þátttakendur
• Almenn skrifstofustörf

Ef þú ert metnaðarfullur einstaklingur með ríka þjónustulund sem

vilt tilheyra ö�ugri liðsheild erum við mögulega að leita að þér

bæta við starfsfólki
við erum að

Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna (www.rannsokn.is) annast 

klíníska hluta erfðafræðirannsókna Íslenskrar erfðagreiningar

www.rannsokn.is
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Óskað er eftir framkvæmdastjóra listahátíðarinnar 
Listar án landamæra, umsækjandi þarf að geta hafið 
störf í byrjun janúar. 

Starfið er fjölbreytt og skapandi og er starfshlutfall 
samkomulags atriði. Starfið felst  m.a í: Mótun, 
umsjón, fjármögnun og framkvæmd hátíðarinnar. 
Framkvæmdastjóri sér m.a. um  fjáröflun, skipulag, 
listræna stjórnun og kynningarmál. 

Umsækjendur mega gjarnan hafa: 
Þekkingu og áhuga á málefnum fatlaðs fólks,  
listrænan  bakgrunn, góða samskiptahæfni,  
ríkt frumkvæði, metnað, sveigjanleika og reynslu  
af skipulagningu og fjármögnun listviðburða. 

Umsóknir sendist á netfangið: 
listanlandamaera@gmail.com til og með 20. nóvember 
2016 merkt „Starfsumsókn”. 

Frekari upplýsingar 
fást í s: 6918756, 
www.listin.is eða 
listanlandamaera@gmail.com
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BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

Meiraprófsbílstjóri

BM Vallá óskar eftir að ráða dugmikinn og samvisku- 
saman bílstjóra með meirapróf á sanddælubíl fyrirtækisins 
í Norðurhrauni í Garðabæ.
 
Starfið felst í útkeyrslu og afgreiðslu á sandi til viðskipta- 
vina fyrirtækisins, viðgerðum og viðhaldi á múrvélum 
ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.
 
Við leitum að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, er 
skipulagður, stundvís og handlaginn. Þá þarf viðkomandi 
einnig að vera kurteis og búa yfir ríkri þjónustulund.
 
Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá á Björn Davíð 
Þorsteinsson, bjornd@bmvalla.is

Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa, við fjölbreytt störf 
hjá þjónustufyrirtæki, við almennar raf-og tölvulagnir, 
ljósleiðaratengingar ásamt mörgu öðru.

Gerð er krafa um einstaklinga með góða reynslu, og sem 
geta unnið sjálfstætt og hafa öguð vinnubrögð.

Umsóknir sendist á 
petur@raftaekjasalan.is

RAFTÆKJASALAN
EST. 1941

E
H
F

RAFVERKTAKAR
856-0090

Útkeyrsla og almenn lagerstörf.
Starfið felst í útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu,  

frágangi pantana o.fl. tilfallandi störf.

Umsækjandi þarf að geta séð um og keyrt sendibifreið fyrirtækisins, 
vera reglusamur og stundvís.  Meirapróf æskilegt.

Meðmæla er óskað og hreins sakavottorðs er krafist.  Fyrirtækið er 
staðsett í 221 Hafnarfirði.  Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið  

box@frett.is merkt ,,Lagerstörf-0511“

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is



Velferðarsvið

Hjúkrunarfræðingur - DeilDarstjóri í HeimaHjúkrun  
– Þjónustumiðstöð laugarDals og Háaleitis

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi í starf deildarstjóra til þess að stýra framúrskarandi, faglegri og 
samþættri heimahjúkrun, félagslegri heimaþjónustu og kvöld- og helgarþjónustu. Við samþætta heimahjúkrun og heimaþjónustu starfa 
hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og almennt starfsfólk með það að markmiði að veita fólki í heimahúsum örugga og góða þjónustu. Markmið 
samþættingarinnar er að veita víðtæka fagþjónustu til íbúa og einfalda aðgengi að þjónustunni til þess að einstaklingur geti verið eins lengi 
heima og kostur er. Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf um áramót eða eins fljótt eftir það og mögulegt er.

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og stuðla að góðu samfélagi 
fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök, hagsmunaaðila og stofnanir í hverfunum. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs sér-
fræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð
• ábyrgð á faglegu starfi hjúkrunar, vinnubrögðum, uppbyggingu 

og skipulagi deildarinnar
• ábyrgð á samstarfi og samvinnu við aðrar stofnanir og 
 samstarfsaðila
• ábyrgð á starfsmannahaldi og starfsfyrirkomulagi hjúkrunar 
 og félagslegrar heimaþjónustu í hverfunum í samráði við  

framkvæmdastjóra
• ábyrgð á fjárhagsáætlun deildarinnar
• ábyrgð á upplýsingagjöf og frumkvæðisskyldu og að farið sé eftir 

gæðaferlum
• tryggir að framkvæmd þjónustu sé fagleg og framúrskarandi og 

í samræmi við stefnu, leiðarljós, kröfulýsingu ráðuneytisins, lög 
og reglur

• sér um vinnuplön/vinnuskýrslur og hefur umsjón með lyfjum og 
innkaupum

• tekur þátt í samstarfshópum, innan þjónustumiðstöðvar og utan, 
vegna stefnumótunar og innleiðingar reglna og nýjunga í starfi 
og þjónustu

• tekur þátt í og ber ábyrgð á samþættingu og þverfaglegu 
 samstarfi innan þjónustumiðstöðvarinnar ásamt öðrum 
 deildarstjórum og framkvæmdastjóra
• tekur þátt í starfi þjónustumiðstöðvarinnar að eflingu félagsauðs 

í hverfunum

Hæfniskröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• framhaldsnám á háskólastigi sem nýtist í starfi
• a.m.k. 5 ára starfsreynsla
• staðgóð þekking, reynsla og hæfni af stjórnun 
• frumkvæði, næmni og sjálfstæði í starfi
• framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• gott vald á íslensku og erlendum tungumálum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember og eru umsækjendur 
vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigtryggur Jónsson, 
framkvæmdastjóri í síma 411-1500 og í tölvupósti 
sigtryggur.jonsson@reykjavik.is

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

Forstjóri Heilbrigðisstofnunar 
Vesturlands.  

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar  
embætti forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. 

Heilbrigðisráðherra mun setja í stöðuna til eins árs, 
sbr. 24. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum. Stefnt 
er að því að setja í stöðuna 1. janúar 2017.
Heilbrigðisstofnun Vesturlands starfar samkvæmt 
lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, með 
síðari breytingum. Heilbrigðisstofnunin veitir 
almenna heilbrigðisþjónustu í heilbrigðisumdæmi 
Vesturlands sem nær yfir sveitarfélögin Akranes- 
kaupstað, Hvalfjarðarsveit, Skorradalshrepp, Bor-
garbyggð, Eyja- og Miklaholtshrepp, Snæfellsbæ, 
Grundarfjarðarbæ, Helgafellssveit, Stykkishólms-
bæ, Dalabyggð, Reykhólahrepp, Strandabyggð, 
Kaldrananeshrepp, Árneshrepp og Húnaþing vestra. 
Þá annast stofnunin starfsnám í heilbrigðisgreinum 
og starfar í tengslum við háskóla á sviði fræðslumála 
heilbrigðisstétta og rannsókna í heilbrigðisvísindum. 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands er með fjölmennustu 
vinnustöðum á Vesturlandi þar sem starfa að jafnaði 
tæplega 400 manns og er ársvelta stofnunarinnar 
um fjórir milljarðar króna.

Forstjóri ber ábyrgð á að Heilbrigðisstofnun Vestur-
lands starfi í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli 
og erindisbréf sem ráðherra setur honum. Forstjóri 
ber ábyrgð á starfsemi og þjónustu stofnunarinnar, 
að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi 
við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan 
hátt.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhalds
   menntun kostur
• Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri.
• Þekking og reynsla  af mannauðsmálum.
• Þekking og reynsla á sviði heilbrigðisþjónustu.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Leiðtogahæfileikar.

Hæfni umsækjenda verður metin af nefnd skv. 2. 
mgr. 9. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, 
með síðari breytingum. Um launakjör forstjóra fer 
samkvæmt ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um kjararáð, 
nr. 47/2006, með síðari breytingum.

Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um embættið. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
feril og starfsheiti, ásamt rökstuðningi fyrir hæfni 
viðkomandi í embættið, skulu berast velferðar-
ráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu,  
101 Reykjavík, eða á postur@vel.is eigi síðar en  
24. nóvember 2016. Upplýsingar um starfið veitir  
Vilborg Ingólfsdóttir, skrifstofustjóri  
(vilborg.ingolfsdottir@vel.is).

Öllum umsóknum verður svarað þegar heilbrigðis-
ráðherra hefur tekið ákvörðun um setningu í 
embættið.  

Velferðarráðuneytinu, 3. nóvember 2016

Hæfniskröfur

 BA próf eða sambærilegt í grafískri hönnun 
 A.m.k. 5 ára starfsreynsla
 Framúrskarandi kunnátta á InDesign, 
 Photoshop og Illustrator
 Góð þekking á vefnum og samfélagsmiðlum
 Sjálfstæði í starfi 
 Jákvætt viðhorf og létt lund 
 Góð íslensku- og enskukunnátta

Stutt lýsing á starfi

 Hönnun á markaðsefni 
 Innsetning og hönnun efnis á 
 vefsíður Brimborgar
 Þátttaka í daglegum störfum 
 markaðsdeildar Brimborgar
 Þátttaka í kynningum og 
 viðburðum markaðsdeildar

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

Sæktu um á brimborg.is fyrir 11. nóvember næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Tinna Jóhannsdóttir, markaðsstjóri, í síma 515 7094.

Viltu verða hluti af frábæru teymi?
Brimborg óskar eftir að ráða hæfileikaríkan og reynslumikinn grafískan hönnuð í vaxandi og 
framsækna markaðsdeild fyrirtækisins. Framundan eru spennandi tímar og verkefni.

G r a f í s k u r  h ö n n u ð u r

Grafískur hönnuður atvinnuauglýsing 20161103_draft8.indd   1 04/11/2016   14:45
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Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir sérfræðingi til starfa hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík. 
Byggingarfulltrúi annast meðal annars umsóknir um byggingarleyfi og afgreiðslu þeirra. Umsýsla þess fer fram í samræmi við 
mannvirkjalög og byggingarreglugerð, ásamt öðrum tilheyrandi lögum, reglugerðum og skilmálum sem varða notkun lóða og 
byggingarframkvæmdir á þeimSkrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar og hæfniskröfur
•	 Menntun í arkitektúr eða sambærileg menntun á 

háskólastigi.  
•	 Löggilding	 til	 að	 leggja	 fram	 uppdrætti	 fyrir	

byggingarleyfi, ásamt reynslu í hönnun 
mannvirkja og gerð aðal- og séruppdrátta.

•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	færni	til	þess	
að vinna og eiga samskipti í hóp.

•	 Nákvæm,	öguð	 og	 sjálfstæð	 vinnubrögð,	 ásamt	
haldgóðri tölvukunnáttu og notkun algengra 
forrita.

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Sérfræðingur við yfirferð uppdrátta

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Yfirferð	umsókna	um	byggingarleyfi	til	samanburðar	við	innsend	gögn	

og uppdrætti.
•	 Yfirferð	aðaluppdrátta	fyrir	útgáfu	byggingarleyfa.	
•	 Undirbúa,	 sitja	 og	 ganga	 frá	 eftir	 vikulega	 embættisafgreiðslufundi	

byggingarfulltrúa.
•	 Greina	og	skrá	athugasemdir	inn	í	skráningarkerfi	byggingarfulltrúa.
•	 Veita	 ráðgjöf	 og	 leiðbeiningar	 er	 varða	 mannvirkjahönnun	 og	 gerð	

aðal- og séruppdrátta aðalhönnuða.
•	 Svara	fyrirspurnum	varðandi	athugasemdir	sem	gerðar	hafa	verið	við	

mál á afgreiðslufundum og leiðbeina viðskiptavinum embættisins eftir 
þörfum.

•	 Annast	önnur	þau	verk	sem	viðkomandi	eru	falin	af	byggingarfulltrúa.	

Um	er	að	ræða	100%	framtíðarstarf	og	æskilegt	er	að	starfsmaður	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	Launakjör	eru	samkvæmt	
kjarasamningi	Reykjavíkurborgar	og	hlutaðeigandi	stéttarfélags.	Umsóknarfrestur	er	til	og	með	14.	nóvember	2016.	Sækja	skal	
um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „laus störf“ - Sérfræðingur við yfirferð uppdrátta.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Nikulás	Úlfar	Másson	byggingarfulltrúi	í	síma	411-1111	eða	með	því	að	senda	tölvupóst	á	
Nikulas.Ulfar.Masson@reykjavik.is.

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Sérfræðingur  
óskast í upplýsingatæknideild 
Tollstjóri leitar að rétta fólkinu til að taka þátt í spennandi umbótaverkefnum á sviði upplýsingatækni sem tengjast m.a. 
stefnu Tollstjóra 2020. Leitað er að einstaklingi sem hefur víðtæka þekkingu og reynslu af umbótaverkefnum og hag-
nýtingu tæknilausna. Gerð er krafa um mjög góða samskiptahæfileika, sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðni Ólafsson, deildarstjóri upplýsingatæknideildar  í síma 560-0300.
Umsóknarfrestur er til 14.nóvember  nk.  Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.

Helstu verkefni:
• Þátttaka í viðhaldi, þróun og breytingum á upplýsinga-

kerfum Tollstjóra.
• Greiningarvinna s.s. þarfagreining, verkferlagreining, 

ásamt verkferlateikningum.Forgangsröðun verkefna/
verkþátta og þátttaka í ákvarðanatöku um tækni-
lausnir.

• Seta í stýrihópum verkefna, verkefnastjórn og vinna í 
verkefnishópum eftir því sem við á.

• Verkefni í tengslum við upplýsingaöryggi.
• Þjónusta við innflutnings- og útflutningsaðila og aðra þá 

sem koma að tollafgreiðslu.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði við-

skiptafræði, tölvunarfræði eða verkfræði. Framhalds-
menntun æskileg.  

• Þekking á verkefnastjórnun,ferlateikningum og reynsla 
af stjórnun hugbúnaðarverkefna er kostur.

• Þekking á stöðlum tengdum stjórnkerfi upplýsingaör-
yggis er kostur.Þekking á Service-Oriented Architecture 
(SOA) og Business Process Model and Notation (BPMN) 
og rekstri gagnagrunna eins og Access er æskileg.

• Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði í starfi og hafa 
hæfni til að aðlagast breytingum og nýjungum, auk 
þess að eiga auðvelt með að vinna í hópum.

Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni
og eru þau höfð að leiðarljósi við ráðningar hjá embættinu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfs-
manna og BHM. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að 
öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 
70/1996. Starfið hentar jafnt konum sem körlum. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í sex mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

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

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

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Galdrastál slf.  – Járnsmiðja
Óskum eftir að ráða vandvirkan starfsmann í smíði og 

uppsetningu á framleiðsluvörum okkar.
Umsóknir sendist á galdrastal@gmail.com.

Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 869 8595, Sigurður

Lögmenn athugið!
Tvö skrifstofuherbergi til leigu í 
starfsstöð Lögmanna Laugardal ehf. 
í Sundagörðum 2, 2. hæð. Aðföng, 
símsvörun, ljósritun, þrif, aðgangur 
að fundarherbergi o.fl. innifalið í 
leigu. Möguleiki er á samstarfi fyrir 
duglega lögmenn. 
Fyrirspurnir sendist á johann@llaw.is

 Starfsmaður óskast 
Leitum að samviskusömum og heiðarlegum einstaklingi, 24 ára eða eldri 

með bílpróf. Um er að ræða aðstoð í tvo tíma fjóra morgna, virka daga 
vikunnar, við ungann hreyfihamlaðan mann sem býr í Hafnarfirði. Myndi 
henta vel námsmanni snemma að morgni eða foreldri eftir að hafa farið 
með barn í skólann. Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895-8488 eða 

483-1088 efir kl. 17:00 alla daga 

Hjúkrún ehf.



Framlag til menningarsam-
starfs milli Noregs og Íslands 
Norsk stjórnvöld leggja árlega til framlag til norsks-íslensks 
menningarsamstarfs. Markmið framlagsins er að stuðla að 
fjölbreyttu menningarsamstarfi milli Noregs og Íslands. 

Umsækjendur verða að fylla út umsóknareyðublað á vef 
Norsk kulturrad: kulturradet.no/stotteordninger/norsk-is-
landsk-kultursamarbeid  

Æskilegt er að umsóknir séu ritaðar á norsku, dönsku,  
sænsku eða ensku. 

Umsóknarfrestur um styrki rennur út þann 15. desember nk.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu mennta- og  
menningarmálaráðuneytis: menntamálaráðuneyti.is

Stjórn Flugþróunarsjóðs auglýsir 
eftir umsóknum um styrki 

Stjórn Flugþróunarsjóðs auglýsir eftir umsóknum 
um styrki í sjóðinn. Sjóðurinn starfar samkvæmt 
reglum sem staðfestar voru af iðnaðar- og við- 
skiptaráðherra 14. júlí 2016 og eru umsækjendur 
hvattir til að kynna sér vel reglur sjóðsins en nánari 
upplýsingar er hægt að nálgast á anr.is og með því 
að senda fyrirspurn á postur@anr.is 
Umsóknarfrestur er til 31. desember 2016 
en umsóknir sem berast eftir þann tíma eru ekki 
teknar gildar. Umsóknum skal skilað rafrænt á 
sérstöku umsóknareyðublaði til atvinnuvega-  
og nýsköpunarráðuneytisins á netfangið 
postur@anr.is. Umsókn skal fylgja lýsing á 
fyrirhuguðum markaðsaðgerðum.

Styrkir úr leiðarþróunardeild 
Umsækjandi getur fengið styrk úr leiðarþróunar-
deild fyrir hvern lentan farþega á Akureyri eða 
Egilsstöðum með eftirfarandi hætti: 
1. Vetur (október - apríl): 
	 Ef	umsækjandi	flýgur	að	lágmarki	12	flug	á	

tímabilinu getur hann fengið 15 evrur í stuðning 
fyrir hvern lentan farþega. 

2. Vor/haust (maí og/eða september): 
	 Ef	umsækjandi	flýgur	að	lágmarki	8	flug	á	

tímabilinu	til	viðbótar	við	12	flug	á	sumar-	eða	
vetrartíma sbr. 1. og 3. tl. 1. mgr. getur hann 
fengið 12 evrur fyrir hvern lentan farþega. 

3. Sumar (júní - ágúst): 
	 Ef	umsækjandi	flýgur	að	lágmarki	1x	í	viku	og	

a.m.k.	12.	flug	á	tímabilinu	getur	hann	fengið	10	
evrur í styrk fyrir hvern lentan farþega.

Ef	umsækjandi	flýgur	tvisvar	í	viku	og/eða	er	með	
flug	í	meira	en	þrjá	mánuði	samfleytt	getur	hann	
fengið 3 evrur í styrk fyrir hvern lentan farþega 
til viðbótar við styrk samkvæmt 1. mgr. Viðbótar-
styrkur skal þó aldrei vera hærri en 50 m.kr. á ári.

Styrkir úr markaðsþróunardeild 
Ef umsækjandi uppfyllir skilyrði leiðarþróunar- 
deildar	um	tíðni	flugferða	getur	hann	fengið	styrk	
úr markaðsþróunardeild að lágmarki 10 m.kr. fyrir 
hverja	flugleið	til	að	kynna	viðkomandi	áfangastað.	
Umsækjandi gerir samning við stjórn Flugþróunar- 
sjóðs um framkvæmd markaðssetningar. 
Samningurinn þarf að uppfylla eftirfarandi skil-
yrði: 
1. Umsækjandi leggi fram jafnháa upphæð til 

markaðssetningar og hann fær úr sjóðnum. 
2. Áhersla sé á að kynna áfangastaðinn en ekki 

umsækjandann sjálfan. 
3. Svæðið sé kynnt í heild sinni og í kynningarefni 

sé ekki ein vara á svæðinu kynnt umfram aðra. 
4. Kveðið sé á um hvers konar verkefni umsækj- 

anda er heimilt að ráðast í á grundvelli styrksins.
G A R Ð A T O R G I  7
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Garðabær, HS Veitur hf., Veitur ohf., 
Gagnaveita Reykjavíkur ehf. (GR) og Míla 
ehf. óska eftir tilboðum í verkið:

Urriðaholt – Norðurhluti 3. áfangi. 
Gatnagerð og lagnir

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

Verkinu skal lokið fyrir 31. mars 2018.

HELSTU MAGNTÖLUR ERU:
Gröftur  22.000m³
Klapparskering 20.000m³
Fylling og burðarlög  15.700m³
Fráveitulagnir 5.900m
Hitaveitulagnir 2.350m
Vatnslagnir 2.000m
Strenglagnir – rafstrengir 8.000m
Ljósastólpar 69stk.
Ídráttarrör 400m
Fjölpípur 7.000m
Steypumót 158m²

Útboðsgögn er hægt að nálgast hjá EFLU 
verkfræðistofu, frá og með mánudeginum 7. 
nóvember 2016, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.

Tilboð verða opnuð hjá Eflu verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, föstudaginn 
25. nóvember 2016, kl. 14.00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum er þess óska.

ÚTBOÐ

ALMENNT ÚTBOÐ
Félagsbústaðir hf. óskar eftir tilboðum í verkið íbúðasambýli 
Kambavaði 5 og Austurbrún 6. 

Í framkvæmdinni  felst m.a. jarðvinna, reising tveggja eining-
arhúsa á einni hæð úr forsteyptum einingum ásamt fullnaðar-
frágangi utan- og innanhúss, þar með taldar allar innréttingar.  
Í hvoru húsi fyrir sig eru 6 íbúðir fyrir hreyfihamlaða ásamt 
stoðrýmum. Lóðafrágangur,  þar með talinn frágangur á 
bílastæðum og stígum, er einnig hluti af verkinu.  

Um er að ræða nýbyggingar á tveimur lóðum, annarsvegar 
Kambavaði 5 sem er um 575m² og 2.155m³  (brúttó) og 
hinsvegar Austurbrún 6 sem er um 590m² og 2.220m³ (brúttó). 
Fyrirhuguð bygging á lóð Kambavaðs 5 er á reitnum á milli 
Kambavaðs 1-3, Hestavaðs 1-7 og Kólguvaðs 1-13. Á lóðinni 
Austurbrún 6 er háhýsi og mun sambýlið vera á sömu lóð, 
staðsett sunnan- og vestanvið  núverandi byggingu.

Útboðsgögn verða afhent frá og með kl. 14.00 þann 8.  
nóvember 2016. Áhugasamir geta nálgast gögn með því að 
senda tölvupóst á póstfangið utbod@felagsbustadir.is eða 
koma í afgreiðslu Félagsbústaða að Hallveigarstíg 1 og nál-
gast gögnin þar. Koma þarf fram í póstinum kennitala og nafn 
fyrirtækis, aðsetur fyrirtækis og símanúmer. Einnig þurfa að 
koma fram upplýsingar um tengilið fyrirtækisins, símanúmer 
hans og tölvupóstfang. 

Tilboðum ásamt umbeðnum upplýsingum skal skilað í  
afgreiðslu Félagsbústaða hf, Hallveigarstíg 1, 3 hæð, 101 
Reykjavík í síðasta lagi  28.11. 2016 fyrir kl. 14:00 og verða þau 
þá opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík - Sími 520 1500

Útboð nr. 20232
Búrfellsstöð 2016 
Viðgerð á íslokum

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í viðgerð á tveimur íslokum 
í lokumannvirki við Ísakot, ofan við Búrfellsstöð samkvæmt 
útboðsgögnum  nr. 20232.

Verkið felst í megindráttum í eftirfarandi verkþáttum:
- Aðstöðusköpun á verkstað
- Uppsetningu viðgerðarloku við íslokur (14m x 6m)
- Uppsetningu á hífibitum við brúarbita, ofan við íslokur
- Niðurtekt á íslokum og flutningi á verkstæði 
 (7m x 5m hvor loka)
- Smíði og samsetningu/uppsetningu á nýjum legum fyrir 

íslokur
- Smíði og uppsetningu á nýjum hitaskjöldum við legur
- Viðgerð á íslokum og fylgihlutum
- Yfirborðsmeðhöndlun og tæringarvörnum á íslokum og 

fylgihlutum, bæði á verkstæði og á verkstað
- Uppsetningu og prófunum að verki loknu

Landsvirkjun leggur til forsmíðaða viðgerðarloku og hífibita 
en önnur efnisútvegun fylgir verkinu.

Verklok skulu vera eigi síðar en 16. október 2017. 

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is 

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 
Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 6. desember 2016 
þar sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

Óskað er eftir tilboðum í tvær hringrásardælur sem notast 
eiga við Nesjavallavirkjun.

Afhendingarskilmáli DDP Nesjavallavirkjun.

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONIK-2016-20 Circulation 
Pumps“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
þriðjudeginum 08.11.2016 á vefsíðu OR https://www.or.is/
fjarmal/utbod#page-7016   

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 29.11.2016 kl. 11:00.

ONIK-2016-20/ 05.11.2016

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Hringrásardælur fyrir Nesjavelli

Innkaupadeild

Ný útboð/verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Sundhöll Reykjavíkur. Frágangur lóðar. 
Forval nr. 13818.

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

ÚTBOÐTískuvöruverslun til sölu
Tískuvöruverslun í fullum rekstri til sölu í skemmtilegum 

verslunarkjarna á landsbyggðinni.

Mjög gott tækifæri fyrir þá sem eru með rekstur fyrir og 
langar að stækka við sig.

Nánari upplýsingar fást hjá ddv@hi.is
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Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar auglýsir eftir athuga-
semdum við endurskoðað aðalskipulag sveitar-
félagsins, með gildistíma 2015-2033. Tillagan er sett 
fram í greinargerð, tveimur skipulagsuppdráttum og 
átta þemauppdráttum. Þar kemur fram stefna sem 
skiptir bæjarbúa miklu máli og varðar fjölmarga 
þætti, svo sem þróun byggðar, landnotkun og innviði. 
Tillagan nær til alls lands innan sveitarfélagsins. 
Íbúar eru því hvattir til að kynna sér hana vel.

Nú er í gildi Aðalskipulag Seltjarnarness 2006 - 2024. 
Tekin var ákvörðun um endurskoðun þess á fundi 
bæjarstjórnar þann 25. júní 2014. Lýsing var kynnt 
í október 2014 og tillaga á vinnslustigi í apríl 2015. 
Haldnir voru þrír almennir fundir á þessum tíma 
til að kynna verkefnið. Samkvæmt tillögunni er í 
meginatriðum stefnt að áþekku fyrirkomulagi og 
verið hefur en ýmsir þættir stefnunnar útfærðir nánar. 
Skipulagsgögn hafa verið uppfærð til samræmis 
við núgildandi skipulagslög og -reglugerð.

Í greinargerð tillögunnar er að finna umhverfisskýrslu 
þar sem farið er yfir líkleg áhrif helstu breytinga sem 
tillagan felur í sér.

Tillöguna má skoða á vef sveitarfélagsins 
(www.seltjarnarnes.is) en útprentað eintak á bæjar-
skrifstofu, Austurströnd 2 og hjá Skipulagsstofnun, 
Laugavegi 166 í Reykjavík. Öllum þeim sem vilja gera 
athugasemdir við efni tillögunnar er boðið að senda 
þær skriflega til bæjarskrifstofu Seltjarnarnesbæjar, 
eða í tölvupósti til postur@seltjarnarnes.is, í síðasta 
lagi 31. desember 2016 en tillagan verður til sýnis 
með fyrrgreindum hætti fram á þann dag.

Mótun tillögunnar, þ.m.t. kynning og samráð, er í 
samræmi við ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010 og 
skipulagsreglugerðar nr. 90/2013. Umhverfisskýrsla er 
sett fram í samræmi við ákvæði laga um umhverfismat 
áætlana nr. 105/2006. Auglýsing þessi er skv. 1. mgr. 
31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Endurskoðað aðalskipulag 
Seltjarnarnesbæjar

seltjarnarnes.is

TIL LEIGU 
LYNGHÁLS 2

Leitað er eftir leigutaka til langtímaleigu að 
fasteigninni að Lynghálsi 2 í Reykjavík, sem er 

u.þ.b. 4.037,5 m² skrifstofu- og vörugeymsluhús. 
Fasteignin hýsir í dag starfsemi heildverslunarin-

nar Garra en er laus til leigu hausið 2017 eftir 
nánara samkomulagi.

Upplýsingar veitir Ásgeir Þór Árnason hrl. 
asgeir@logmal.is eða í síma 5112000

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

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

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

36,9 millj.Verð:

Sjarmerandi og mikið  
endurnýjað einbýli

Góð tvöföld stofa og  
fallegt eldhús

Þrjú svefnherbergi,  
bað og gestasnyrting

Bílskúrinn er nýlegur um 
40 fm með gólfhita

Þykkvaflöt 1
Eyrarbakka

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 6.nóv. kl.16:00-16:30

Eign sem gæti hentað 

í ferðaþjónustu

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is
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HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garðatorg 2b, íb 406
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg íbúð. Einstakt útsýni. 
Íbúð á fjórðu hæð. Stórir gluggar, 
aukin lofthæð, fallegt útsýni og 
rúmgóðar svalir. Sérsmíðaðar innrét-
tingar og skápar frá Trésmiðju GKS. 
Bílastæði í bílakjallara. 

STÆRÐ: 138 fm
FJÖLBÝLI      HERB: 3

  74.900.000 

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is Til leigu gott 705 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við Grensásveg 11. Húsnæðið skiptist að mestu 

í opið vinnurými og góða kaffistofu með útgengi á svalir ásamt snyrtingum. Tveir inngangar eru 
í húsnæðið. Aðkoma er bæði frá Grensásvegi og Skeifunni. Húsnæðinu fylgja 8 merkt stæði í 
lokuðum bílakjallara.  Hæðin er laus til afhendingar nú þegar.

Nánari upplýsingar veitir:

GRENSÁSVEGUR 11 - TIL LEIGU

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Reynir Björnsson
Löggiltur fasteignasali, 
Löggiltur leigumiðlari
s: 895 8321
reynir@eignamidlun.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.

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.



SKUGGAHVERFI
101 REYKJAVÍK
VATNSSTÍGUR 20-22 OG LINDARGATA 39

Gunnlagur 
fasteignasali
844 6447

Brandur
fasteignasali
897 1401

Davíð
fasteignasali
897 1533

Úlfar Þór
fasteignasali
897 9030

Fasteignasalar frá Borg verða til viðtals.
Brandur Gunnarsson, Lögg. fasteignasali
Davíð Ólafsson, Lögg. fasteignasali
Gunnlaugur Þráinsson, Lögg. fasteignasali
Úlfar Þór Davíðsson, Lögg. fasteignasali

Sýnum í dag glæsilegar íbúðir.
Vatnsstígur 20-22 og Lindargata 39

    Íbúðirnar eru í nokkrum stærðum frá 90 fm og upp í  255 fm.
    Íbúðirnar eru á ýmsum hæðum frá 1. Hæð og upp á 10. Hæð. 

Verið velkomin – sjón er sögu ríkari.

519 5500

OPIÐ HÚS
LAUGARDAGINN
5. NÓVEMBER
KL. 14.00 –15.00
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OPIÐ HÚS

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Geir Sigurðsson,
viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Þorleifur St.
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Sala fasteigna frá

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

Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Nýjar íbúðir í Fossvogi.  
Skógarvegur 12-14. 
Fullbúin sýningaríbúð til sýnis sunnudaginn 6. nóvember frá 14:00 til 15:00.

• Stærð íbúða er frá 111 til 162 fm 
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum
   íbúðum 
• Vandaðar innréttingar frá HTH 

• Mynddyrasími í öllum íbúðum 
• Tvö baðherbergi
• Góð tenging við helstu útivistarperlur
   borgarinnar
• Verð frá 61,8 m. 

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og nemi  

til lögg. fasteignasala
s. 8961168 

brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ 

HÚS

sunnudag

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson  
Löggiltur fasteignasali

Gsm: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is



Álakvísl 114
110 REYKJAVÍK

Mjög góð tveggja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi , sérgarði og bílastæði í 
aflokuðum bílakjallara.

STÆRÐ: 104 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

32.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Berjarimi 10
112 REYKJAVÍK

Góð þriggja herbergja íbúð á þriðju og efstu 
hæð í góðu fjölbýli. Bílastæði í bílakjallara fylgir 
íbúðinni og fallegt útsýni er úr stofu.

STÆRÐ: 80 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

32.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    5. nóv 15:00 – 15:30

Hellnar Snæfellsnesi
356 SNÆFELLSBÆR

Úr landi Melabúðar er dásamlegt land til sölu. 
Glæsilegt útsýni til allra átta og hinn tignarlegi 
Snæfellsjökull gnæfir yfir. Lögbýlisréttur fylgir. 
Upplýsingar veitir Kolbrún s: 696-0707

STÆRÐ: 12 HA

18.000.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Þrastarhólar 8
111 REYKJAVÍK

5 herbergja, 120,4 fm íbúð með 24,5 fm bílskúr 
í lítilli botnlangagötu. Fallegt útsýni, tvennar 
svalir og ástand eignar mjög gott. Allt gler  
nýlegt í íbúðinni, búið að endurnýja ofna.

STÆRÐ: 144,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

42.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    6. nóv 17:00 – 17:30

Aflakór 10
203 KÓPAVOGUR

Stórglæsilegt og vandað einbýlishús.Hönnun 
hússins er sérstaklega fjölskylduvæn og eru 
fimm svefnherbergi í húsinu sem öll eru mjög 
rúmgóð. Allir innveggir eru hlaðnir/múraðir.

STÆRÐ: 285,7 fm EINBÝLI       HERB: 7

99.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    6. nóv 14:00 – 14:30

Garðatorg 2b, íb 107
210 GARÐABÆR

Glæsileg tveggja herbergja íbúð með 18,2 fm 
sérafnotarétti. Sérsmíðaðar innréttingar og 
skápar frá Trésmiðju GKS. 
Bílastæði í bílakjallara. 

STÆRÐ: 80 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

39.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    6. nóv 17:00 – 17:30

Lerkihlíð 7
105 REYKJAVÍK

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja sérhæð 
á jarðhæð með 20 fm sólpalli við Lerkihlíð 7 í 
Reykjavík.

STÆRÐ: 108 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    6. nóv 16:00 – 16:30

Bólstaðarhlíð 58
105 REYKJAVÍK

Björt og vel skipulögð 4-5 herbergja íbúð á 3. 
hæð ásamt bílskúr. Húsið var málað og viðgert 
að utan í sumar. Þak var einnig málað, skipt var 
um glugga á suður og austurhlið.

STÆRÐ: 138,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

45.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    6. nóv 14:00 – 14:30



.

Vesturgata 35b

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7.nóv. kl.17:00-17:30

Tveggja herbergja raðhús  

í miðbæ Reykjavíkur

Alls 39,3 fm að stærð 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Björt og mjög vel skipulögð

Falleg 4ra herbergja Íbúð á 2 hæð 

Stærð 101,3 fm 

Frábær staðsetning 

Hús nýlega viðgert að utan

Sólvallagata 74

Verð : 52,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

2ja herbergja íbúð á 1. hæð 

Endurnýjuð íbúð 

Harðparket 

Hringbraut

Verð : 28,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

164,5 fm neðri sérhæð 

Þrjú svefnherbergi, 

möguleiki á því fjórða 

Bílskúr og suðursvalir 

Stóragerði

Verð : 55,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Seilugrandi 9

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.nóv. kl.17:30-18:00

Falleg 2ja herbergja endaíbúð
Fyrsta hæð
Sérafnotaréttur út úr stofu 
Vestur pallur
Geymsla í sameign 
Sameiginleg lóð með leiktækjum með 
Rekagranda 2-10 og Seilugranda 1-9 
Vinsæl staðsetning

Sýni samdægursEinbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm.
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel nýttur 
í björtum fallegum rýmum. Tvöfaldur bílskúr að 
stærð 63,6 fm með 3 m lofthæð. Svalir út úr öllum 
svefnherbergjum. Upphitað plan út í götu / Útsýni
Auka íbúð, 2ja herbergja með sérinngangi
Vinsæl staðsetning, gott viðhald

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vandað einbýlishús með aukaíbúð 370 fm

Tvöfaldur bílskúr 

Einstakt útsýni yfir Garðabæ og víðar

Hrísholt

Verð : 90,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg íbúð á annarri hæð 

Stærð 85,8 fm 

Suður svalir 

Stæði í lokaðri bílageymslu 

 Naustabryggja 27

Verð : 34,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Falleg 3ja herb. íbúð

76 fm - Lyftuhús

Gott skipulag

Frábær staðsetning

101 Reykjavík

Klapparstígur 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Verð : 43,0 millj.

Nánari upplýsingar veita:

Glæsilegar 99,8 - 195f fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Fyrsti áfangi í Garðatorgi 4 er uppseldur
3 íbúðir af 24 íbúðum eftir í Garðatorgi 2a
12 seldar af 22 
í Garðatorgi 2b

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

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. sem 
ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

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

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 5. nóv. kl.14:00-16:00

Garðatorg 2a og 2bGrandavegur 42
40 ÍBÚÐIR SELDAR, AÐEINS 18 ÍBÚÐIR EFTIR !

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

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

Nánari upplýsingar veita:

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 5. nóv. kl.14:00-16:00

2ja til 4ra herbergja íbúðir á þessum 
einstaka stað í hjarta Vesturbæjar.

Íbúðirnar eru frá 94-145 fm að stærð.  
Allar íbúðir eru með yfirbyggðum svölum 
allt upp í 23 fm og til viðbótar við skráða 
fermetra.  Einnig eru fáanlegar íbúðir með 
rúmlega 150 fm þaksvölum þar sem  
m.a. mætti hafa heitan pott.

Margar íbúðir tilbúnar til afhendingar og 
aðrar á komandi vikum.   

Hlökkum til að sjá þig við opið hús !  

Vönduð AEG 
tæki í eldhús  
m.a 
uppþvottavél, 
spanhelluborð 
með háfi, 
ísskápur og 
frystir.

Baðherbergi, 
þvottahús og 
forstofa flísalögð

Fataskápar í 
herbergjum og 
forstofu

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veita:

Glæsilegar rúmgóðar  

3ja herbergja íbúðir 

í  nýbyggingu fyr ir  

+55 ára

Íbúðirnar allar með útsýni,  

nokkrir metrar í sjávarmálið

Fullbúnar með gólfefnum.

Tilbúnar til afhendingar strax.

Vandaðir verktakar, gott orðspor

Sérinngangur

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

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7.nóv. kl.17:00-18:00

Kópavogsgerði 5-7
53,4 millj.Verð frá:

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Ekkert byggt fyrir 
framan samkvæmt 
deiliskipulagi

Vandaðar innréttingar frá Brúnás
Ísskápur og uppþvottavél fylgir  
ásamt gólfefnum



.

Vesturgata 35b

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7.nóv. kl.17:00-17:30

Tveggja herbergja raðhús  

í miðbæ Reykjavíkur

Alls 39,3 fm að stærð 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Björt og mjög vel skipulögð

Falleg 4ra herbergja Íbúð á 2 hæð 

Stærð 101,3 fm 

Frábær staðsetning 

Hús nýlega viðgert að utan

Sólvallagata 74

Verð : 52,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

2ja herbergja íbúð á 1. hæð 

Endurnýjuð íbúð 

Harðparket 

Hringbraut

Verð : 28,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

164,5 fm neðri sérhæð 

Þrjú svefnherbergi, 

möguleiki á því fjórða 

Bílskúr og suðursvalir 

Stóragerði

Verð : 55,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Seilugrandi 9

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.nóv. kl.17:30-18:00

Falleg 2ja herbergja endaíbúð
Fyrsta hæð
Sérafnotaréttur út úr stofu 
Vestur pallur
Geymsla í sameign 
Sameiginleg lóð með leiktækjum með 
Rekagranda 2-10 og Seilugranda 1-9 
Vinsæl staðsetning

Sýni samdægursEinbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm.
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel nýttur 
í björtum fallegum rýmum. Tvöfaldur bílskúr að 
stærð 63,6 fm með 3 m lofthæð. Svalir út úr öllum 
svefnherbergjum. Upphitað plan út í götu / Útsýni
Auka íbúð, 2ja herbergja með sérinngangi
Vinsæl staðsetning, gott viðhald

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vandað einbýlishús með aukaíbúð 370 fm

Tvöfaldur bílskúr 

Einstakt útsýni yfir Garðabæ og víðar

Hrísholt

Verð : 90,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg íbúð á annarri hæð 

Stærð 85,8 fm 

Suður svalir 

Stæði í lokaðri bílageymslu 

 Naustabryggja 27

Verð : 34,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Falleg 3ja herb. íbúð

76 fm - Lyftuhús

Gott skipulag

Frábær staðsetning

101 Reykjavík

Klapparstígur 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Verð : 43,0 millj.

Nánari upplýsingar veita:

Glæsilegar 99,8 - 195f fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Fyrsti áfangi í Garðatorgi 4 er uppseldur
3 íbúðir af 24 íbúðum eftir í Garðatorgi 2a
12 seldar af 22 
í Garðatorgi 2b

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

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. sem 
ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

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

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 5. nóv. kl.14:00-16:00

Garðatorg 2a og 2bGrandavegur 42
40 ÍBÚÐIR SELDAR, AÐEINS 18 ÍBÚÐIR EFTIR !

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

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

Nánari upplýsingar veita:

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 5. nóv. kl.14:00-16:00

2ja til 4ra herbergja íbúðir á þessum 
einstaka stað í hjarta Vesturbæjar.

Íbúðirnar eru frá 94-145 fm að stærð.  
Allar íbúðir eru með yfirbyggðum svölum 
allt upp í 23 fm og til viðbótar við skráða 
fermetra.  Einnig eru fáanlegar íbúðir með 
rúmlega 150 fm þaksvölum þar sem  
m.a. mætti hafa heitan pott.

Margar íbúðir tilbúnar til afhendingar og 
aðrar á komandi vikum.   

Hlökkum til að sjá þig við opið hús !  

Vönduð AEG 
tæki í eldhús  
m.a 
uppþvottavél, 
spanhelluborð 
með háfi, 
ísskápur og 
frystir.

Baðherbergi, 
þvottahús og 
forstofa flísalögð

Fataskápar í 
herbergjum og 
forstofu

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veita:

Glæsilegar rúmgóðar  

3ja herbergja íbúðir 

í  nýbyggingu fyr ir  

+55 ára

Íbúðirnar allar með útsýni,  

nokkrir metrar í sjávarmálið

Fullbúnar með gólfefnum.

Tilbúnar til afhendingar strax.

Vandaðir verktakar, gott orðspor

Sérinngangur

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

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7.nóv. kl.17:00-18:00

Kópavogsgerði 5-7
53,4 millj.Verð frá:

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Ekkert byggt fyrir 
framan samkvæmt 
deiliskipulagi

Vandaðar innréttingar frá Brúnás
Ísskápur og uppþvottavél fylgir  
ásamt gólfefnum



Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Hafðu samband 
NADÍA KATRÍN BANINE 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
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Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
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Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

INGIBJÖRG AGNES 
Sölufulltrúi og nemi í löggildingu fasteignasala
inga@landmark.is Gsm: 897-6717

Landmark býður tvo nýja 
starfsmenn velkomna í hópinn.  
Inga og Ásdís taka vel á móti fyrri 
og nýjum viðskiptavinum. 

ÁSDÍS RÓSA  
Lögræðingur og löggiltur fasteignasali 
asdis@landmark.is Gsm: 895-7784

Vantar allar eignir á skrá, mikil sala. 
Bjóðum upp á frítt söluverðmat. INGA ÁSDÍS

GLÆSILEGAR 3JA HERB. ÍBÚÐIR KÓPAVOGSGERÐI 5-7
VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUN. 6 NÓV. FRÁ KL 16:00 TIL 16:30 
- Aðeins 4, 130 fm. eignir eftir á jarðhæð með sér inngang ásamt 26 fm. verönd með leyfi til að loka. 
- Einstaklega vandaðar og fallegar íbúðir í glæsilegu fjölbýli að Kópavogsgerði. 
- Byggingin er ætluð 55 ára og eldri.  möguleiki á stæði í bílageymslu.   
- Falleg staðsetning við sjávarsíðuna með glæsilegu útsýni, allur frágangur til fyrirmyndar.
V.  48,9 millj.

AUSTURKÓR 65 - 203 KÓPAVOGI. 
VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUN. 6 NÓV. FRÁ KL 15:00 TIL 15:30 
- Glæsileg 115,5 fm. 4ra herb. íbúð á þriðju hæð í góðu lyftuhúsi.  
- Forstofa og fatahengi, hol. Eldhús og stofa eitt alrými, þrjú rúmgóð svefnh. með fataskápum, 
 baðh. með sturtu og baðkari. Vönduð íbúð með stórbrotnu útsýni yfir höfuðborgina. 
 22 fm. svalir. Leyfi til að loka svölunum. Allur frágangur til fyrirmyndar. 
 Eign sem vert er að skoða. 
V.  42,9 millj.

KVÍSLARTUNGA 52 - 270 MOSFELLSBÆ. 
VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUN. 6 NÓV. FRÁ KL 14:00 TIL 14:30 
- Einstaklega glæsilegt og vandað 225 fm. 5-6 herb. einbýlishús þar af 39,1 fm. innbyggður bílskúr. 
- Vönduð og falleg eign á einni hæð með hjónasvítu með sér baðherbergi. -
- Glæsilegt og bjart einbýlishús  á einum besta stað að Kvíslartungu í  Mosfellsbæ. 
- Eign sem ekkert hefur verið til sparað,  
 þessa eign er vert að skoða.
V.  79,9 millj.

SUNNUFLÖT 42 - 210 GARÐABÆ
- Glæsilegt 277.fm vel staðsett einbýli
- Rúmlega 1370.fm lóð neðan götu
- Þriggja herbergja íbúð með sér inngangi
 BÓKIÐ SKOÐUN

V. 112,5 milj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 40 – 101 RVK
- Stórglæsileg 118.2 fm penthouseíbúð
- Þriggja herb., nýleg íbúð í lyftuhúsi
- Fernar svalir með íbúð
- Stórglæsilegt útsýni til allra átta
- Aukin lofthæð / aðeins ein íbúð á hæð
- Sjónsteypa á veggjum og innfelld lýsing
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 89,9 millj.

HVERFISGATA 42 - 220 HAFNARFIRÐI. 
VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUN. 6 NÓV. FRÁ KL 17:00 TIL 17:30 
- Glæsilegt mikið endurnýjað 131.3 fm. 5-8 herb. einbýlishús  byggt 1928,  einstaklega sjarmerandi ,  
 stutt í alla þjónustu. Komin er bílskúrsréttur á lóðina. 
- Mjög björt stofa / borðstofa,  fallegt eldhús, tvö baðherbergi,  
 möguleiki á að leiga út frá sér jarðhæðina sér inngangur.   
- Einstök eign sem var mikið endurnýjuð árið 1990,  
 skolp, dren klæðning, einangrun gluggar osvfr.
V.  48,9 millj.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS
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HÓLAGATA 4 – 190 VOGAR
OPIÐ HÚS SUNNUD. 6. NÓVEMBER KL. 13:00 – 13:30
- Vel skipulagt 5 herbergja einbýli, alls 177,5 fm í Vogum á Vatnsleysuströnd
- Fjögur svefnherbergi og bílskúr innréttaður sem stúdíóíbúð.
- Rólegur og vinalegur bær í næsta nágrenni við höfuðborgarsvæðið.

V. 38,9 millj.

ENNISHVARF 27 – 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 6. NÓVEMBER KL. 14:30 – 15:00
- Afar fallegt og vel byggt 262 fm einbýli á jaðarlóð í fallegu hverfi ofan Elliðavatns.
- Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi.  Gert ráð fyrir heitum potti í garði.  
- Húsið er selt tilbúið til innréttinga og fullbúið að utan.  Hægt að kaupa það lengra komið.

V. 87 millj.

HRAUNGATA 3 – URRIÐAHOLT
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.NÓV KL.15:30-16:00
- Ný 143 fm 4ra herbergja íbúð. LAUS TIL AFHENDINGAR.
- Tvö baðherbergi / rúmgóð herb.
- Sérinngangur / stæði í bílgeymslu
- Ca. 30 fm sérafnotaréttur með íbúð
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
V. 55,9 millj.

HOLTSVEGUR 33 – URRIÐAHOLT
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.NÓV KL.14:45-15:15
- Um er að ræða nýlega 2ja herb. 97.6 fm íbúð. LAUS TIL AFHENDINGAR 
- Húseign er nánast viðhaldsfrí.
- Íbúð er á annari hæð, aðeins 2 íbúðir á hæðinni. 
- Bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir.
- Aukin lofthæð í íbúð / útsýni af svölum.
V. 37,9 millj.

HULDUBRAUT 7 – 200 KÓP
FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI
- 1208 fm lóð á besta stað í Kópavogi
- Drög að fjórbýlishúsi liggja fyrir
- Búið er að fá samþykki í grendarkynningu
- Einbýlishús á lóð sem þarf að fjarlægja
AFHENT VIÐ KAUPSAMNING
V. 47,5 millj.

MIÐSKÓGAR 7 – 210 GARÐABÆ
- Mjög fjölskylduvænt einbýlishús
- Eignin er 375 fm með aukaíbúð í kjallara
- Stór og mikil innkeyrsla að húsi / tvöfaldur bílskúr
- Sólskáli, verönd og heitur pottur
- Gróin og mikil lóð í kringum hús
- Hús teiknað og hannað af Vífli Magnússyni
V. 99,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

MARÍUBAUGUR 63 – 113 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. NÓV. KL. 17:00 – 17:30.
- Einstaklega glæsilegt 190,1 fm. enda-tengihús frábærlega staðsett í Grafarholti.   
   Möguleiki að gera aukaíbúð.  
- Afar vandaðar innréttingar og gólfefni.  Suðurgarður afar skjólsæll.  
   Stutt í skóla og alla þjónustu.  
- Innangengt í  32,2 fm. bílskúr.  Eignin er í afar góðu 
  ástandi bæði að innan sem utan.
V. 67,9 millj.

ÁSHOLT – 105 RVK
105,5 fm. Verslunar og atvinnuhúsnæði á jarðhæð sem hefur verið breytt í tvær 2ja herbergja íbúðir.
Báðar með sérinngang.  Íbúðirnar hafa báðar verið í leigu.  
Íbúðirnar eru smekklega innréttaðar.  Verulega góður fjárfestingarkostur.

V. 46,9 millj.

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309
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SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS



ALLAR UPPLÝSINGAR VEITAINNANHÚSSHÖNNUN

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í 
íbúðunum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og 
stemmningunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og 
hlýlega stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum 
sem endast vel og er því dökkur viður allsráðandi í inn- 
réttingum ásamt ljósum steini sem gerir íbúðirnar ein- 
staklega notalegar og hýlegar.

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

Gunnar Sverrir Harðarson
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Urriðaholt
(Holtsvegur)

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

SÖLUSÝNING | HOLTSVEGUR 14-18
SUNNUDAGINN 6. NÓVEMBER  |  KL. 15.00 - 16.00

Glæsilegar 2ja til 5 herbergja íbúðir 
á einstökum stað í Urriðaholti

Sjá nánar á www.holtsvegur.is

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum á 
öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 til 250 
hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru 
ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu öllu. 
Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

Senter

GLÆSILEG SÝNINGARÍBÚÐ Á STAÐNUM

10
ÍBÚÐIR

SELDAR
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365.is      Sími 1817

Í KVÖLD KL. 20:55

Glæný og áhugaverð þáttaröð Lóu Pind um fólk sem glímir við geðsjúkdóma. Hvernig er að lifa lífinu á geðlyfjum? 
Hvernig stendur maður keikur að kaupa bensín á bílinn, eftir að hafa berað brjóstin á bensínstöðinni í geðrofi? 
Hvernig lærir maður að temja þunglyndi? Hvernig sættir maður sig við að hafa ekki getað alið upp börnin sín?  
Opinská og einlæg segja Silja Björk, Ágústa, Brynjar Orri og Bjarney frá veikindum sínum. Við kynnumst daglegri 
tilveru þeirra, gleði og sorg. Því þau eru ekki bara geðveik, þau eru líka upprennandi rithöfundur, snjóbrettagaur, 
mamma, þjónn, skemmtileg, lífsglöð og með blik í augum þegar vel gengur.
     

BARA GEÐVEIK

NÝTT


