
VÖRUSTJÓRI   
DAGSFERÐIR & FLUGRÚTA

STARFSSVIÐ
• Rekstur dagsferða og umsjón með  
 áætlun Flugrútunnar og Bláa lónsins.

• Samskipti og samningar við birgja  
 og samstarfsaðila.

• Þróun á vöruframboði. 

• Verðlagning og framlegðargreining  
 á vörum.

• Teymisvinna og samstarf þvert á deildir. 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg  
 menntun sem nýtist í starfi. 

• Reynsla af sambærilegu starfi og  
 ferðaþjónustu er æskileg.

• Víðtæk þekking á staðháttum á Íslandi  
 ásamt framboði á þjónustu/afþreyingu. 

• Mjög góð skipulags- og samstarfshæfni. 
Nánari upplýsingar veitir Einar Bárðarson, 
rekstrarstjóri Ferðaskrifstofu Kynnisferða,  
á netfanginu einarb@re.is.

VÖRUSTJÓRI  
ICELAND ON YOUR OWN

STARFSSVIÐ
• Rekstur og umsjón með  
 Iceland on Your own. 

• Samskipti og samningar við birgja  
 og samstarfsaðila.

• Þróun á áætlun og vöruframboði  
 Iceland on Your own.

• Verðlagning og framlegðargreining  
 á vörum.

• Teymisvinna og samstarf þvert á deildir. 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg  
 menntun sem nýtist í starfi. 

• Reynsla af sambærilegu starfi og  
 ferðaþjónustu er æskileg.

• Víðtæk þekking á staðháttum á Íslandi  
 ásamt framboði á þjónustu/afþreyingu. 

• Mjög góð skipulags- og samstarfshæfni. 
Nánari upplýsingar veitir Einar Bárðarson, 
rekstrarstjóri Ferðaskrifstofu Kynnisferða,  
á netfanginu einarb@re.is.

SÉRFRÆÐINGUR  
Í STAFRÆNNI  
MARKAÐSSETNINGU

STARFSSVIÐ
• Stafræn markaðssetning  
 og markaðsherferðir.

• Efni fyrir vef og samfélagsmiðla.

• Notendaviðmót og virkni á  
 stafrænum miðlum.

• Stefnumótun og áætlanagerð  
 fyrir stafræna markaðssetningu.

• Vöktun, mælingar og skýrslugerð.

• Teymisvinna og samstarf þvert á deildir. 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg  
 menntun sem nýtist í starfi. 

• Þekking og reynsla af stafrænni  
 markaðssetningu og markaðsherferðum. 

• Þekking á samfélagsmiðlum, efnis- 
 markaðssetningu og markaðsherferðum.

• Þekking og reynsla á samfélagsmiðlum,  
 leitarvélabestun (SEO/SMO) og Google  
 Analytics. 

• Mjög góð skipulags- og samstarfshæfni. 
Nánari upplýsingar veitir Þórarinn Þór, 
forstöðumaður markaðs- og viðskipta- 
þróunar, á netfanginu thor@re.is.

TENGILIÐUR VIÐ GISTISTAÐI 
& UPPLÝSINGAMIÐSTÖÐVAR

STARFSSVIÐ
• Samskipti við hótel, gistiheimili  
 og upplýsingamiðstöðvar. 

• Upplýsingagjöf og kynning á  
 vörum og þjónustu. 

• Dreifing á bæklingum og kynningarefni.

• Önnur tilfallandi verkefni. 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Stúdentspróf eða sambærileg  
 menntun sem nýtist í starfi.

• Góð íslensku- og enskukunnátta  
 í töluðu og rituðu máli.

• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum. 
Nánari upplýsingar veitir Inga Dís Richter, 
sölustjóri, á netfanginu ingadis@re.is.

LEIÐSÖGUMAÐUR Í 
NORÐURLJÓSAFERÐIR

STARFSSVIÐ
• Leiðsögn í skipulögðum  
 norðurljósaferðum.

• Vinna eftir umhverfis-, öryggis-  
 og gæðastöðlum fyrirtæksins. 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Fagmenntun úr viðurkenndu  
 leiðsögunámi.

• Mjög góð enskukunnátta. 

• Önnur tungumálakunnátta er kostur. 

• Fagleg þekking á staðháttum á Íslandi.

• Rík þjónustulund og framúrskarandi  
 hæfni í mannlegum samskiptum. 
Nánari upplýsingar veitir Ingigerður  
Einarsdóttir, starfsmannafulltrúi,  
á netfanginu ingigerdure@re.is. 

SÖLUFULLTRÚI

STARFSSVIÐ
• Tilboðsgerð og bókanir.

• Sala og upplýsingagjöf til viðskiptavina.

• Undirbúningur, framkvæmd  
 og úrvinnsla ferða. 

• Önnur tilfallandi verkefni. 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun á sviði viðskipta-  
 eða ferðamálafræði. 

• Reynsla af sambærilegum störfum  
 er æskileg.

• Góð íslensku- og enskukunnátta  
 í töluðu og rituðu máli er skilyrði. 

• Önnur tungumálakunnátta er æskileg. 

• Víðtæk þekking á staðháttum á Íslandi  
 ásamt framboði á þjónustu/afþreyingu. 

• Mjög góð skipulags- og samstarfshæfni. 
Nánari upplýsingar veitir Inga Dís Richter, 
sölustjóri, á netfanginu ingadis@re.is.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL  
& MEÐ 23. NÓVEMBER 2016.

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki með um 400 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu og 
rekstri dagsferða með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland. Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram við 
að veita framúrskarandi þjónustu.

Við leggjum ríka áherslu á skapa vinnustað þar sem öryggi og heilsa starfsmanna og viðskiptavina er í fyrirrúmi. Reykjavik Excursions 
- Kynnisferðir er með vottað umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt alþjóðlega staðlinum ISO 14001 og gullmerki Vakans, gæðakerfi 
íslenskrar ferðaþjónustu.

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á jobs.re.is ásamt ferilskrá, 
kynningarbréfi og mynd. Nánari hæfniskröfur starfa er að finna á 
umsóknarsíðu. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Klettagörðum 12
104 Reykjavík

 580 5400 • www.re.is VIÐURKENND
FERÐAÞJÓNUSTA

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

EMS 582904

Við leitum að metnaðarfullum og skemmtilegum 
ferðafélögum í hópinn.

Í boði eru fjölbreytt og krefjandi störf hjá öflugu 
ferðaþjónustufyrirtæki í stöðugum vexti.

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



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.

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

 
Skipulagsfulltrúi Faxaflóahafna sf. 

 
Auglýst er laust til umsóknar starf skipulagsfulltrúa Faxaflóahafna sf.   
  
Starfið er fjölbreytt og krefjandi og gerir kröfur til faglegrar hæfni, samskipta og kunnáttu umsækjanda. 
  
Í starfinu felst m.a.: 

• Umsjón og eftirlit með gerð og breytingu allra skipulagsuppdrátta fyrir Faxaflóahafnir sf. og mæliblaða.   
• Áætlanagerð vegna skipulags-, umhverfis- og lóðarmála. 
• Vinna við mótun framtíðarsýnar skipulagsmála Faxaflóahafna sf.   
• Eftirlit og umsjón með gerð lóðarleigusamninga á landi Faxaflóahafna sf. 
• Umsjón og eftirlit með landupplýsingum, skráningu landeigna og fasteigna Faxaflóahafna sf. 
• Samstarf við skipulags- og byggingafulltrúa sveitarfélaga á starfssvæði Faxaflóahafna sf. 
• Samstarf og samráð við íbúa, lóðarhafa  og aðra hagsmunaaðila.  

  
Leitað er eftir hæfileikaríkum og áhugasömum starfsmanni sem hefur eftirfarandi til að bera: 

• Tæknimenntun á háskólastigi, sem nýtist í starfi.   
• Reynslu af skipulagsmálum og þekkingu á ákvæðum skipulagslaga. 
• Færni í mannlegum samskiptum við fólk og fyrirtæki. 
• Góða  hæfni til að tjá sig á íslensku og ensku, í ræðu og riti 
• Góð almenn tölvukunnátta sem nýtist í starfinu.  
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 

  
Forstöðumaður tæknideildar Faxaflóahafna sf. er næsti yfirmaður skipulagsfulltrúa. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir forstöðumaður tæknideildar í síma 5258900. 
 
Umsókn, ásamt ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið  lilja@faxi.is, eigi síðar 
en miðvikudaginn 16. nóvember n.k.  
  
Hafnarstjóri Faxaflóahafna sf. 

 

Embassy of  India in Reykjavik 
requires a Clerk 

The Embassy of India immediately seeks to employ  an Office Assis-
tant on regular basis against  the vacancy of a Clerk.  
Candidates should be in possession of necessary qualifications and 
knowledge  in handling the commercial and trade related  work, 
besides  having sufficient knowledge  in Book Keeping and related 
accounts work.
Candidates should be proficient in computer skills-MS Office,  and 
should be fluent in both English and Icelandic (read, write & speak)  
language. 

The consolidated  salary presently payable  is EURO 3000/- per month 
with annual increment, as per Government of India rules.

Interested candidates may send in their CVs  in English along with 
their photographs at the following e-mail ID, latest by  Monday, the 
21st November 2016 : hoc@indianembassy.is

Læknisfræðileg myndgreining (Röntgen Domus) 
auglýsir stöðu læknaritara lausa til umsóknar

Um er að ræða 50-70% starf á líflegum og skemmtilegum 
vinnustað þar sem samheldinn og þéttur hópur starfsmanna 
vinnur að sameiginlegu markmiði.
Reynsla af læknaritun og löggilding læknaritara er kostur. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir 
samkomulagi.

Umsókn og frekari upplýsingar sendist á á netfangið  
ragga@rd.is. Umsóknarfrestur er til og með 22. nóv. nk.

Röntgen Domus | Sími 551-9333 – www.rd.is

Blikksmiður / Járniðnaðarmaður
Blikksmiðja Ágústar Guðjónssonar ehf. Í Reykjanesbæ 

óskar að ráða blikksmið eða starfsmann vanan járniðnaði. 

Upplýsingar í síma: 421-2430 eða agblikk@simnet.is
Blikksmiðja Ágústar Guðjónssonar ehf. Vesturbraut 14,  

230 Reykjanesbæ

STAÐA ÞJÓÐGARÐSVARÐAR Á VESTURSVÆÐI  
VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐS 

MEÐ STARFSSTÖÐ Á KIRKJUBÆJARKLAUSTRI ER LAUS TIL UMSÓKNAR

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: norðursvæði, austursvæði, suðursvæði  
og vestursvæði. Á vestursvæði er meginstarfsstöðin á Kirkjubæjarklaustri  

(samkvæmt lögum nr. 60/2016, með síðari breytingum og reglugerð nr. 608/2008).  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist Vatnajökulsþjóðgarði Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík,
eigi síðar en 5. desember nk.

Upplýsingar um starfið veitir Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs, 
thordur@vjp.is eða í síma 575 8400.
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HELSTU VERKEFNI:

•  Framkvæmd stjórnunar- og verndaráætlunar
 þjóðgarðsins.
•  Umsjón með daglegum rekstri á rekstrarsvæðinu
 og ábyrgð á að hann sé innan heimilda.
•  Yfirumsjón með rekstri gestastofu og tjaldsvæða.
•  Samskipti við hagsmunaaðila.
•  Samvinna við atvinnulíf, sveitarfélög, skóla og íbúa
 á nærsvæði við Kirkjubæjarklaustur.
•  Leiða starf í faglegri umsýslu landvörslu
 og fræðslu.
•  Þátttaka í stefnumótun þjóðgarðsins.
•  Almenn stjórnsýsla og leyfisútgáfa fyrir 

vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

HÆFNISKRÖFUR:

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
•  Þekking og reynsla af umhverfismálum
 og náttúruvernd.
•  Frumkvæði, sjálfstæði og ábyrgð í starfi.
•  Skipulagshæfileikar og þjónustulund.
•  Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
•  Reynsla af almennum rekstri og mannaforráðum.
•  Þekking og/eða reynsla af fræðslu til mismunandi
 hópa. Þekking á náttúrutúlkun og landvörslu
 er kostur.
•  Reynsla og þekking af öryggismálum ferðamanna
 er kostur.
•  Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
•  Góð íslensku- og enskukunnátta, frekari
 tungumálakunnátta er kostur.
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Spennandi starf

Yfirmaður innkaupa 

Capacent — leiðir til árangurs

Fyrirtækið er staðsett á 
höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4113 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun og reynsla sem nýtist í starfi.
Reynsla af sambærilegu starfi æskileg.
Reynsla af samningagerð.
Mjög góð íslensku og enskukunnátta.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt hæfni í 
mannlegum samskiptum.

�
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Umsóknarfrestur

21. nóvember  

Starfssvið
Innkaup og birgðastýring.
Samningagerð og samskipti við birgja og viðskiptavini.
Áætlanagerð.
Önnur tilfallandi verkefni.

Vaxandi leigufélag með atvinnutæki og atvinnubíla óskar eftir að ráða til starfa yfirmann innkaupa.  
Viðkomandi fær tækifæri til að hafa mótandi áhrif á stefnu fyrirtækis í uppbyggingu.

SORPA bs.

Skrifstofustjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Endurvinnslustöðvar 
SORPU eru sex talsins og 
reknar samkvæmt samningi 
milli sveitarfélaganna á 
höfuðborgarsvæðinu og 
SORPU bs.  
 
SORPA hefur hlotið vottun ISO 
9001 og umhverfisvottun ISO 
14001. Einnig hefur SORPA 
fengið jafnlaunavottun VR. 
 
Leitað er að metnaðarfullum 
einstaklingi til krefjandi 
verkefna í lifandi umhverfi.  
 
Nánari upplýsingar um SORPU 
á www.sorpa.is.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4114 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun sem 
nýtist í starfi.
Reynsla af rekstri og stjórnun.
Reynsla af bókhaldi og uppgjörum.
Reynsla af áætlanagerð.
Þekking á kjarasamningum.
Færni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
Frumkvæði og faglegur metnaður.
Gott vald á íslensku og ensku, kunnátta í einu 
Norðurlandamáli æskileg.
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Umsóknarfrestur

28. nóvember  

Starfssvið
Daglegur rekstur og stjórnun skrifstofu.
Yfirumsjón og ábyrgð á bókhaldi og uppgjörum.
Gerð rekstraráætlunar og eftirfylgni.
Markmiðasetning, eftirfylgni með þjónustuferlum og umsjón 
með umbótaferlum.
Umsjón með launavinnslu.
Umsjón með sértækum hugbúnaði innan fyrirtækisins.

SORPA bs. óskar eftir að ráða skrifstofustjóra til starfa. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Leitað er að 
metnaðarfullum einstaklingi til krefjandi verkefna í lifandi umhverfi. 

Kennarasamband Íslands

Þjónustufulltrúi 

Capacent — leiðir til árangurs

Kennarasamband Íslands 
tók til starfa í janúar 2000. 
Að Kennarasambandinu 
standa átta félög þ.e. Félag 
grunnskólakennara, Félag 
framhaldsskólakennara, 
Félag leikskólakennara, 
Félag tónlistarskólakennara, 
Skólastjórafélag Íslands, Félag 
stjórnenda í framhaldsskólum, 
Félag stjórnenda leikskóla og 
Félag kennara á eftirlaunum.  
 
Í Kennarahúsinu eru skrifstofur 
Kennarasambandsins og félaga 
innan þess og einnig skrifstofur 
orlofssjóðs KÍ, sjúkrasjóðs KÍ 
auk endurmenntunarsjóða 
félaganna. Félagsmenn eru nú 
rúmlega 10.000. Sjá nánar á 
www.ki.is.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4099 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Þekking af sambærilegum störfum og opinberri stjórnsýslu 
er kostur
Góð íslenskukunnátta og almenn málakunnátta.
Lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
Talnagleggni og skipulögð vinnubrögð.
Þekking á tölvuvinnslu.

�
�

�
�
�
�

�

�

�

Umsóknarfrestur

27. nóvember 2016 

Starfssvið
Upplýsingagjöf um réttindi félagsmanna; svara fyrirspurnum 
um veikindarétt, ráðningamál, fæðingarorlof, launamál og 
allt sem tengist kjarasamningum aðildarfélaga.
Samstarf við aðra þjónustufulltrúa, formenn aðildarfélaga, 
sérfræðinga og forystu KÍ. 
Önnur störf sem til falla.

KÍ óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa í 100% starf á kjara- og réttindasvið. Við leitum að áhugasömum og úrræðagóðum 
einstaklingi.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Um laun fer skv. kjarasamningi SÍ/SNS.
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www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Innheimtufulltrúi / gjaldkeri

Starfssvið
• Hefur umsjón með innheimtu 

tekna og greiðslu reikninga
• Kemur að gerð greiðsluáætlana 

og ávöxtun lausafjár
• Hefur umsjón með tengdri 

skýrslugerð og skjölun

Hæfniskröfur
• Reynsla af innheimtu er skilyrði
• Reynsla af gjaldkerastörfum æskileg. 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Kunnátta í MS Office. Þekking á Navision 

fjárhagskerfi æskileg
• Góð samskipta- og skipulagshæfni

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 22. nóv. nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Reginn hf. óskar eftir að ráða innheimtufulltrúa / gjaldkera til þess að sinna fjölbreyttum 
verkefnum á fjármálasviði félagsins.

Reginn er öflugt fasteignafélag sem á og fjárfestir í fasteignum og starfar á sviði 
rekstrar og umsýslu fasteigna. Félagið er staðsett í Hagasmára 1, Kópavogi.

Sérfræðingur á fjármálasviði

Helstu verkefni
• Umsjón með mánaðarlegum afstemmingum innan samstæðu
• Greining og kynning á fjárhagstölum vegna uppgjöra
• Aðstoð við úrbætur á ferlum og innleiðingu á kerfum
• Veita leiðbeiningar og ráðgjöf til stjórnenda við mánaðarleg 

uppgjör og ársfjórðungslegar fjárhagsáætlanir verkefna
• Halda utan um mánaðarlegar lykiltölur verkefna og taka saman 

skýringar og frávikagreiningu með stjórnendum
• Önnur verkefni á fjármálasviði í samráði við fjármálastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af bókhalds- og/eða uppgjörsvinnu 

og skýrslugerð
• Þekking á Navision kostur
• Mjög góð kunnátta á Excel og Power Point 
• Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni og frumkvæði í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóv. nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Arnarlax leitar að sérfræðingi á fjármálasviði. 

Fiskeldisfyrirtækið Arnarlax er staðsett á Bíldudal og þar vinna ríflega 100 starfsmenn. 
Fyrirtækið er í örum vexti og hefur leyfi til að framleiða 14.500 tonn af eldisfiski. 
Fyrirtækið gerir upp í evrum. Staða sérfræðings á fjármálasviði heyrir undir fjármálastjóra.  



Hæfnis- og menntunarkröfur

 » Háskólamenntun og yfir grips
mikil reynsla sem nýtist í starfi

 » Góð þekking á starfsemi  
fjár mála fyrirtækja

 » Framúrskarandi hæfni í 
mannlegum samskiptum

 » Frumkvæði og fagmennska  
í starfi

 » Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita 
Baldur G. Jónsson, mann auðs
stjóri, í síma 410 7904 eða 
baldur.g.jonsson@landsbankinn.
is og Helgi Teitur Helgason, 
fram kvæmda stjóri Ein stak
lings sviðs, í síma 410 5601 eða 
helgi.t.helgason@landsbankinn.is.

Umsókn merkt Útibússtjóri í Reykjanesbæ fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk.

Landsbankinn auglýsir starf útibússtjóra í Reykjanesbæ laust til umsóknar. 
Leitað er að kraftmiklum og drífandi einstaklingi með góða þekkingu á fjár mála

mörk uðum og mikla reynslu af stjórnun til að leiða starfsemi útibúsins.

Útibússtjóri
í Reykjanesbæ

Helstu verkefni

 » Yfirumsjón með öllum rekstri 
útibúsins

 » Yfirumsjón með þjónustu  
og ráðgjöf til viðskiptavina

 » Fjármálaráðgjöf til einstak
linga, félaga og fyrirtækja

 » Virk þátttaka í markaðsstarfi 
og öflun nýrra viðskipta

 » Eftirlit og ábyrgð á arðsemi, 
áhættu og vanskilum

Öryggisstjóri
RARIK ohf. er þjónustudrifið hlutafélag í eigu 
ríkisins með meginstarfsemi í dreifingu raforku 
auk þess að reka fimm hitaveitur. 

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa 
er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru 
dreifðar vítt og breitt um landið.

Öryggi og heilsa starfsmanna og almennings 
skal ávallt vera í fyrirrúmi. RARIK leggur áherslu 
á að þjálfa starfsmenn til að sinna störfum á 
öruggan hátt og að búnaður, aðstaða og tæki 
uppfylli ströngustu öryggiskröfur hverju sinni.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	tækni-	eða	verkfræði
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	æskileg
•	Þekking	á	stjórnun	öryggismála	í	krefjandi	umhverfi
•	Þekking	á	lögum	og	reglugerðum	um	öryggismál
•	Stjórnunarhæfileikar
•	Nákvæmni	og	skipulag	í	vinnubrögðum
•	Sjálfstæði	í	starfi
•	Jákvæðni	og	ríkir	samstarfshæfileikar
•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta	í	ræðu	og	riti

Starfssvið og ábyrgð:

•	Ábyrgð	og	umsjón	með	öryggisstjórnunarkerfi	
•	Áhættumat	og	þátttaka	í	neyðarstjórnun
•	Umsjón	með	framfylgd	laga	og	reglugerða
•	Úrvinnsla	ábendinga	um	öryggismál
•	Umsjón	með	öryggisnefnd	fyrirtækisins
•	Umsjón	með	skráningu	og	ástandi	verkfæra	og	tækja
•	Umsjón	með	fræðslustefnu	og	námskeiðum
•	Samskipti	við	hagsmunaaðila
•	Önnur	tengd	verkefni

RARIK	auglýsir	lausa	stöðu	öryggisstjóra.	Staðan	felur	í	sér	ábyrgð	á	öryggisstjórnun	og	
öryggismálum	fyrirtækisins	ásamt	þátttöku	í	neyðarstjórnun.	Öryggisstjóri	heyrir	beint	undir	
forstjóra.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík

Hæfnis- og menntunarkröfur

 » Háskólamenntun og yfir grips
mikil reynsla sem nýtist í starfi

 » Góð þekking á starfsemi  
fjár mála fyrirtækja

 » Framúrskarandi hæfni í 
mannlegum samskiptum

 » Frumkvæði og fagmennska  
í starfi

 » Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita 
Baldur G. Jónsson, mann auðs
stjóri, í síma 410 7904 eða 
baldur.g.jonsson@landsbankinn.
is og Helgi Teitur Helgason, 
fram kvæmda stjóri Ein stak
lings sviðs, í síma 410 5601 eða 
helgi.t.helgason@landsbankinn.is.

Umsókn merkt Útibússtjóri í Reykjanesbæ fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk.

Landsbankinn auglýsir starf útibússtjóra í Reykjanesbæ laust til umsóknar. 
Leitað er að kraftmiklum og drífandi einstaklingi með góða þekkingu á fjár mála

mörk uðum og mikla reynslu af stjórnun til að leiða starfsemi útibúsins.

Útibússtjóri
í Reykjanesbæ

Helstu verkefni

 » Yfirumsjón með öllum rekstri 
útibúsins

 » Yfirumsjón með þjónustu  
og ráðgjöf til viðskiptavina

 » Fjármálaráðgjöf til einstak
linga, félaga og fyrirtækja

 » Virk þátttaka í markaðsstarfi 
og öflun nýrra viðskipta

 » Eftirlit og ábyrgð á arðsemi, 
áhættu og vanskilum
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1912 óskar eftir öflugum starfsmanni til að sjá um upplýsingatæknimál samstæðunnar. 

HELSTU VERKEFNI:
• Daglegt eftirlit og rekstur net- og öryggiskerfa fyrirtækisins
• Samskipti við sölu- og þjónustuaðila tölvukerfa
• Almenn þjónusta við notendur 
• Eftirlit með fjarskiptabúnaði
• Þátttaka í stefnumótun og þróun upplýsingakerfis
• Önnur verkefni sem tengjast tæknikerfum fyrirtækisins

HÆFNISKRÖFUR:
• Tölvunarfræði/kerfisfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegum verkefnum 
• Góð færni í samskiptum
• Þjónustulund, áreiðanleiki og skipulagni í vinnubrögðum
• Frumkvæði og drifkraftur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agla Sigr. Björnsdóttir hjá 
Ráðum ráðningarstofu  agla@radum.is .

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir að sækja um á heimasíðu Ráðum www.radum.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk.

1912
Klettagarðar 19 | 104 Reykjavík | +354 530 8400 | www.1912.is

Upplýsingatækni

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. 
Í gegnum dótturfélög sín, Nathan & Olsen og Ekruna, 
býr félagið yfir öflugum dreifileiðum til smásöluaðila, 
stóreldhúsa, iðnaðar og fríverslunar með kost. 
Starfsfólk samstæðunnar er í kringum 100 talsins. 
Það býr við glæsilega aðstöðu í höfuðstöðvum 
fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík. Fyrirtækið 
er einnig með starfsstöð á Akureyri. 

UPPLÝSINGATÆKNISTJÓRI
Öflugt fyrirtæki í fjölbreyttum rekstri hér á landi óskar eftir að ráða upplýsinga tæknistjóra til að stýra 
upplýsingatæknideild sem sér m.a. um rekstur grunnkerfa og þjónustu til innri og ytri viðskiptavina.
Starf upplýsingatæknistjóra heyrir beint undir forstjóra fyrirtækisins.

HÆFNISKRÖFUR

•	 Háskólapróf	í	tölvunarfræði,	kerfisfræði	
eða	sambærileg	menntun

•	 Reynsla	af	stjórnun	og	rekstri	UT	einingar/deildar
•	 Reynsla	af	reglugerðarumhverfi	er	kostur
•	 Góð	færni	í	samskiptum	og	gott	vald	

á	íslenskri	og	enskri	tungu
•	 Frumkvæði	og	metnaður
•	 Þjónustulund

HELSTU	VERKEFNI

•	 Fylgja	eftir	stefnumótun	í	upplýsingatæknimálum
•	 Daglegur	rekstur	deildarinnar
•	 Áætlanagerð	og	kostnaðareftirlit
•	 Gæða-	og	umbótaverkefni
•	 Tryggja	að	starfsemi	deildarinnar	sé	í	samræmi	við	

gæða-	og	öryggisstefnu
•	 Tryggja	rekstur	grunnkerfa
•	 Aðkoma	að	rafvæðingu	markaðsmála
•	 Sjálfvirknivæðing	ferla	og	samskipta
•	 Þátttaka	í	stefnumótun	og	þróun	upplýsingakerfis	

í	nánu	samstarfi	við	stjórnendur
•	 Önnur	verkefni

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

SÆKJA	UM

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	
Agla	Sigr.	Björnsdóttir	hjá	Ráðum	
ráðningarstofu	agla@radum.is.	
Áhugasamir	eru	vinsam	legast	
beðnir	að	sækja	um	á	heimasíðu	
Ráðum	www.radum.is.

Umsóknarfrestur er til og með 
20. nóvember nk.
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V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

H Ö N N U Ð U R / A R K I T E K T  Þ R Ó U N A R -  O G  U P P -
B Y G G I N G A R V E R K E F N A  Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Meginhlutverk hönnuðar er að vinna með frumhugmyndir og þróunarverkefni 
flugvallarins. Starfsmaður tekur þátt í hugmyndavinnu og sinnir uppbyggingar
verkefnum í samræmi við þróunaráætlun.
Starfið felur í sér rýni á tillögum, frumhönnun, flæðisgreiningu og önnur tilfallandi 
verkefni í samráði við yfirmann.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. arkitektúr eða verkfræði
• Reynsla og þekking á hönnun bygginga
• Reynsla og þekking á umhverfi hönnunarsamkeppna 
• Reynsla af samráði og samskiptum við hagsmunaaðila er kostur

V E R K E F N A S T J Ó R I  Þ R Ó U N A R -  O G  U P P B Y G G I N G A R  - 
V E R K E F N A  Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Meginhlutverk verkefnastjóra er að halda utan um þróunar og uppbyggingar
áætlun Keflavíkurflugvallar. Verkefnastjóri sér um að móta verklag, innleiða 
áætlanir og eiga samskipti við hagsmunaaðila flugvallarins. 
Verkefnastjórinn tekur þátt í áætlanagerð og greiningu verkefna og öðrum 
tilfallandi verkefnum í samráði við yfirmann. 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Verkefnastjórnunarmenntun er kostur
• Reynsla og þekking á verkefnastjórnun og áætlanagerð
• Reynsla af samráði og samskiptum við hagsmunaaðila er kostur

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

U M S Ó K N I R :
ISAVIA. IS/ATVINNA

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins 
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

Þau Maren og Jón Kolbeinn hafa fengist við verkfræðistörf hjá Isavia í tæp 4 ár og á þeim 
tíma unnið að uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli. Þannig eru þau hluti af góðu ferðalagi.

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

STA R F S STÖ ÐVA R :
RE YK JAVÍK/KE FLAVÍK

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
27.  NÓVEMBER 2016
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www.intellecta.is

Umsjón fasteigna og framkvæmda
Leitum að verk- eða byggingatæknifræðingi í umfangsmikið starf. 
Meginverkefni lúta að umsjón með fasteignum, nýframkvæmdum og 
stærri viðhaldsverkefnum. Viðkomandi er verkefnastjóri stærri verkefna 
og starfsmaður bygginganefndar vegna nýbygginga.   

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.



w w w. h u s a . i sByggjum á betra verði

SPENNANDI TÆKIFÆRI 
HJÁ HÚSASMIÐJUNNI
Vilt þú taka þátt í að móta nýja tíma með okkur?

Spennandi tímar eru framundan hjá Húsasmiðjunni en framkvæmdir 
eru hafnar á nýrri fagmannaverslun og timbursölu í Kjalarvogi. 
Árið 2017 mun Húsasmiðjan opna nýja og glæsilega 
verslun, sérsniðna að þörfum fagmannsins.

Húsasmiðjan er hluti af dönsku byggingavörukeðjunni Bygma sem 
er með starfsemi í Danmörku, Svíþjóð, Færeyjum, Grænlandi 
og á Íslandi.

Vilt þú vera með okkur í liði?

Við leitum eftir fólki sem hefur mikla þjónustulund og frumkvæði 
í starfi, er lausnamiðað og hefur góða samskiptahæfni. Æskilegt 
er að umsækjendur búi yfir haldgóðri þekkingu á byggingavörum. 

Húsasmiðjuna einkennir góður starfsandi og gott og öruggt 
starfsumhverfi.

Fagmannaverslun Húsasmiðjunnar rís í Kjalarvogi

Umsóknir berist fyrir 24. nóvember 
í netfangið atvinna@husa.is 
Vinsamlega takið fram hvaða starf sótt er um. Metnaður • Þjónustulund • Sérþekking

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

Leitum að öflugum sölumanni 
í krefjandi og spennandi  starf, 
æskilegt er að viðkomandi 
hafi reynslu/þekkingu á 
byggingamarkaði. 

Ábyrgðarsvið

• Heimsóknir til fagaðila   
 á byggingastaði

•  Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta  
 og sala til viðskiptavina 

Leitum að metnaðarfullum 
aðilum í krefjandi og 
spennandi  starf, æskilegt er 
að viðkomandi hafi reynslu/
þekkingu á lagnavörum. 

Ábyrgðarsvið

• Heimsóknir til fagaðila   
 á byggingastaði

•  Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta  
 og sala til viðskiptavina

Leitum að metnaðarfullum aðila 
í nýtt krefjandi og spennandi  
stjórnunarstarf.

Ábyrgðarsvið

•  Rekstur og stjórnun nýrrar   
 fagmannaverslunar

• Að framfylgja stefnu    
 fyrirtækisins

• Ráðgjöf, tilboðsgerð,    
 þjónusta og sala til viðskiptavina

Rekstrarstjóri mun leiða 
öflugan hóp starfsmanna í nýrri 
fagmannaverslun.

Æskilegt er að viðkomandi hafi 
reynslu af rekstri og stjórnun og 
búi að menntun sem nýtist í starfi.

Rekstrarstjóri tilheyrir fagsölusviði 
Húsasmiðjunnar og er í hópi 
lykilstjórnenda fyrirtækisins.

Rekstrarstjóri 
fagmannaverslunar

Leitum að öflugum  liðsmanni með  
góða fagþekkingu á múrefnum.

Ábyrgðarsvið

•  Sala, innkaup og 
 birgðastjórnun á múrefnum 

• Kynningar, ráðgjöf og    
 tilboðsgerð til viðskiptavina 

• Þjálfun starfsmanna í 
 múrefnum 

• Útlit og framsetning í 
 múrdeildum Húsasmiðjunnar

• Samskipti við innlenda og 
 erlenda birgja

Æskilegt er að viðkomandi hafi 
reynslu og/eða fagþekkingu 
á múrefnum og góða 
samskiptahæfni.

Sölu- og vörustjóri tilheyrir 
fagsölusviði Húsasmiðjunnar.

Sölu- og vörustjóri 
múrefna 

Sölumaður á fagsölusviði
byggingavörur

Sölumaður á fagsölusviði
fittings og hreinlætistæki
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Við leitum að öflugum vörustjóra í sóknarsölu á vörum fyrir heilbrigðisstofnanir og læknastofur

Starfssvið
	 •	Sala	og	ráðgjöf	fyrir	heilbrigðisstofnanir	og	fagfólk
	 •	Leita	nýrra	leiða	til	kynninga	og	sölu	á	vörum	og	búnaði
	 •	Ábyrgð	á	vörumerkjum	og	samskipti	við	erlenda	birgja
	 •	Tilboðsgerð	skv.	útboðslýsingum

Eiginleikar og hæfniskröfur
	 •	Góð	reynsla	af	sölumennsku	á	vörum	og	búnaði
	 •	Á	gott	með	að	koma	fram	og	kynna	vörur	og	eiginleika	þeirra
	 •	Hefur	hæfileika	til	að	sjá	ný	tækifæri	og	skipuleggja	sókn	í	sölu
	 •	Á	auðvelt	með	mannleg	samskipti
	 •	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
	 •	Gott	vald	á	íslensku	og	ensku

Áhugasamir,	sem	vilja	starfa	hjá	framsæknu	fyrirtæki	í	góðum	hópi	og	í	skemmtilegu	umhverfi,	sendi	umsókn	með	
starfsferilsskrá	og	mynd	á	atvinna@eirberg.is	merkt	Vörustjóri.	–	Umsóknarfrestur	er	til	22.	nóvember	2016.	 
Eirberg	er	reyklaus	vinnustaður.

Vörustjóri	á	Heilbrigðissviði
Leitum	að	sóknarmanni	í	öflugt	teymi

Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki, sem byggir 
á traustum faglegum grunni og áratuga reynslu. Hjá okkur starfa um 30 
manns, þar af heilbrigðismenntað fagfólk. Eirberg starfrækir 3 verslanir auk 
heilbrigðissviðs og heildsölusviðs. Markmið okkar eru að efla heilsu og auka 
lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

Umsóknarfrestur til 24.11. 2016. Nánari upplýsingar veitir Sigrún Stefánsdóttir forstöðumaður 
Hrafnistu í Reykjavík í síma 693 9400 eða á netfanginu sigrun.stefansdottir@hrafnista.is. 
Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá.

• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Starfsreynsla í hjúkrun
• Viðbótarnám er kostur

• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Frumkvæði og metnaður í starfi

HRAFNISTA  REYKJAVÍK

HRAFNISTA
Reykjavík 

 

I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

  

Viltu vinna með okkur?
Aðstoðardeildarstjóri á hjúkrunar- og hvíldarinnlagnardeild
Hrafnista í Reykjavík leitar að metnaðarfullum aðstoðardeildarstjóra með áhuga á öldrunarhjúkrun og 
stjórnun. Aðstoðardeildarstjóri er staðgengill deildarstjóra í fjarveru hans og aðstoðar hann að jafnaði 
með ýmis verkefni tengd rekstri og stjórnun deildarinnar. Um er að ræða 100% starf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Góð þekking og reynsla af Rai mælitækinu kostur
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfileikar

• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfileikar

Hjúkrunarfræðingar og hjúkrunarnemar
Getum bætt við hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarnemum í okkar frábæra starfsmannahóp, 
starfshlutfall samkomulag. Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna 
tryggir gæði fleirrar þjónustu sem veitt er.

Við leitum að handlögnum og röskum einstaklingi í fullt 
starf við lagerstörf og útkeyrslu. Vinnutími er kl. 9–17 
virka daga.

STARFSSVIÐ
• Útkeyrsla til viðskiptavina
• Vöruafhending
• Áfyllingar í verslun
• Samsetning og viðgerðir á vörum

HÆFNISKRÖFUR
• Bílpróf er skilyrði
• Reynsla af sambærilegum störfum kostur
• Tölvukunnátta og smíðareynsla er kostur

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og geta haf-
ið störf sem fyrst.

Vinsamlega sendu umsókn á Leif Aðal-
steinsson, leifur@hirzlan.is.

Hirzlan er húsgagnaverslun sem var 
stofnuð 1993. Fyrirtækið er með 
umboð fyrir hágæða vörumerki í 
húsgögnum fyrir bæði skrifstofur 
og heimili. Við erum með rúmgott 
og bjart verslunarhúsnæði að 
Síðumúla 37, opið mánudaga til 
fimmtudaga kl. 10.00–18.00 og 
föstudaga kl. 10.00–17.00.

hirzlan.is

Hirzlan

564 5040

RESPONSIBILITIES INCLUDE

Maintaining, iterating and improving the EVE 

merchandise online store and the EVE Online 

mobile companion app.

The Associate Brand Manager will join the 

marketing team and work closely with teams 

across both the Customer and Development 

organization.

More information on our site More information on our site 

www.ccpgames.com/careers 

ASSOCIATE BRAND MANAGER 

CCP 
IS HIRING
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Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Laugardagur 26. janúar 2013, forsíða atvinnublaðs
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: hálf síða (25,5sm x 17sm)

Sérfræðingur í fjárhagsstöðu heimila  
og fyrirtækja

Starfið felst í undirbúningi og reglubundinni söfnun gagna um 
fjárhags stöðu heimila og fyrirtækja, tölfræðilegri úrvinnslu, 
greiningu, birtingu á niðurstöðum og samskiptum við notendur.

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða  

sambærileg menntun.
 3 Þekking á tölfræðilegri úrvinnslu.
 3 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 3 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 3 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð. 

Sérfræðingur í launa- og tekjutölfræði

Starfið felst í útreikningum og útgáfu á launavísitölum, bæði 
reglulegri vinnslu og þróunarvinnu, svo og öðrum verkefnum 
við úrvinnslu og greiningu á launa- og tekjuupplýsingum.

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf á sviði tölfræði, verkfræði, stærðfræði eða annað sem 

nýtist í starfi.
 3 Góð þekking á íslensku efnahagslífi og vinnumarkaðnum er æskileg.
 3 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 3 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra  

upplýsinga er kostur.
 3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 3 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 3 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlutað eigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex 
mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]
  Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]

Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar 2013.

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfulla 
 og áhugasama starfsmenn
Hagstofa Íslands

Sérfræðingur á efnahagssviðiSérfræðingur við framkvæmd launarannsóknar

Hagstofan óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við launarannsókn  
Hagstofu Íslands. Um er að ræða krefjandi starf við greiningu gagna og 
samskipti við launagreiðendur á íslenskum vinnumarkaði. Í starfinu felst 
ábyrgð á gæðum og samræmingu upplýsinga sem launagreiðendur í úrtaki 
senda mánaðarlega beint úr launakerfum. Launarannsókn Hagstofu Íslands 
er grundvöllur opinberrar launatölfræði, þar með talin launavísitölu, og nær í 
dag til rúmlega 70 þúsund launamanna.

Hæfniskröfur:
√ Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
√ Færni til að tileinka sér nýja þekkingu hratt og leysa úr flóknum 
  viðfangsefnum
√  Mikil færni í samskiptum, þjónustulund og sannfæringarkraftur
√  Mikil greiningarhæfni
√  Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
√  Góð almenn tölvukunnátta
√  Þekking á launavinnslu, kjarasamningum og íslenskum vinnumarkaði  
 er kostur
√  Þekking og reynsla af gagnavinnslu er kostur  

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í deild þjóðhagsreikninga og 
opinberra fjármála en deildin vinnur meðal annars tölur um landsframleiðslu 
og undirþætti hennar og afkomu hins opinbera.

Starfið felur í sér að sjá um úrvinnslu, greiningu og útgáfu talna um þjóðhags-
reikninga og fjármál hins opinbera. Einnig fellur undir starfið þróun aðferða 
og framleiðsluferla. Viðfangsefnin eru fjölbreytt og fela í sér mikil samskipti, 
bæði við gagnaveitendur og notendur.

Hæfniskröfur:
√ Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði, stærðfræði eða  
 önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi 
√ Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga
√  Þekking á vinnslu gagnagrunna (SQL/Access) er kostur
√  Þekking á þjóðhagsreikningum og fjármálum hins opinbera er kostur
√  Þekking á hagrannsóknum er kostur
√  Góð íslensku- og enskukunnátta
√  Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi
√  Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutað- 
eigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016 og 
skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða 
rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun 
starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá 
því að umsóknafrestur rennur út.
Nánari upplýsingar um starfið veita Ólafur Arnar Þórðarson og Margrét 
Kristín Indriðadóttir í síma 5281000.

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutað 
eigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016 og 
skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða 
rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun 
starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá 
því að umsóknafrestur rennur út.
Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Hauksdóttir og Gunnar Axel 
Axelsson í síma 5281000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir  
og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is
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Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfulla 
 og áhugasama starfsmenn

VERKEFNASTJQRI - MARKADSMALA 
(PROJECT MANAGER MARKETING) 

MEET in REYKJAVIK (Ra8stefnuborgin Reykjavfk) 6skar eftir aa raaa oflugan verkefnastj6�a 
marka8smala til aa halda utan um kynningu og alpj681ega marka8ssetningu a Reykjavfk/fslandi se 
afangastaa fyrir alpj681egar ra8stefnur, fundi, hvatafer8ir og viabur8i. Markmia MEET in 
REYKJAVÍK er aa auka v<Egi pessa marka8ar a fslandi fyrir hand brei8s hops a8ildarfyrirtcEkja og er 
starfi8 mikilvcEgur hluti af starfseminni. 

i STARFINU FELST MEBAL ANNARS: HJEFNISKROFUR ERU: 
• Yfirumsj6n a vef, vefauglysingum og leitarvelabestun • Hask61amenntun og starfsreynsla sem nytist f starfi
• Gero ac!:!tlana, kynningar- og markaosefnis • Miki I fcl:!rni f fslensku og framurskarandi enskukunnatta f rcl:!ou og riti
• Greinaskrif, frettatilkynningar og auglysingar • G6o almenn ttilvukunnatta, pekking a vefumsj6n og gero kynningarefnis er nauosynleg
• Samskipti og m6ttaka erlendra blaoamanna og markaosaoila • Miki I skipulagsfcl:!rni, geta til ao vinna undir alagi og sinna mtirgum viofangsefnum samtfmis
• Samstarf og stuoningur via aoildarfyrirtcl:!ki Meet in Reykjavik • Framtaksemi, sjalfstcl:!oi, hugmyndaauogi og atorkusemi
• Ritstj6rn a frettabrefi a fslensku og ensku • Reynsla af raostefnu, funda- og hvataferoapj6nustu og pekking a vioburoahaldi er kostur

Athygli er vakin a aa starfia er mjog fjolbreytt, krefst frumkvcE8is, metna8ar, utsj6narsemi, og mogulega vinnuframlags utan hefabundins vinnutfma. 
Ums6knarfrestur er til og mea 21. n6vember nk. UmscEkjendur eru vinsamlegast be8nir aa senda ftarlega starfsferilskra og kynningarbref par sem gera er 
grein fyrir astcE8u ums6knar og rokstu8ningur fyrir hcEfni viakomandi f starfi8 til Meet in Reykjavík a netfangia: info@meetinreykjavik.is 
Á vefsfau Meet in Reykjavík er að finna frekari upplysingar um hlutverk og markmia starfseminnar undir ,,Our services".

Nanari upplysingar um starfi8 veitir 
l=>orsteinn Orn Gu8mundsson framkvcEmdastj6ri f sfma: 527 6666 
eaa gegnum netfangia thorsteinn@meetinreykjavik.is S61tun26 

105 Reykjavik 
Simi: 527 6666 

MEET�REYKJAVf K 
Reykjavik Convention Bureau 
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Vegna fjölda nýrra og spennandi verkefna leitum við að klárum og skemmtilegum arkitektum og/eða byggingafræðingum. 
Zeppelin arkitektar teikna öll sín verkefni í þrívíddarforritum og viðkomandi þarf því að kunna góð skil á Archicad eða Revit.  
Færni í photoshop og illustrator er mikill kostur.

Umsóknir ásamt ferilskrám skulu sendar á orri@zeppelin.is, frekari upplýsingar  
í síma 553 3640. Umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

 

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

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

Nánari upplýsingar
Alma Eir Svavarsdóttir, svæðisstjóri Heilsugæslunnar Efstaleiti – 
alma.eir.svavarsdottir@heilsugaeslan.is sími 585-1800, 
Reynir Björn Björnsson, svæðisstjóri Heilsugæslunnar Hlíðum – 
reynir.bjorn.bjornsson@heilsugaeslan.is sími 585-2300,  
Nanna Sigríður Kristinsdóttir, svæðisstjóri Heilsugæslunnar 
Efra-Breiðholti  – nanna.sigridur.kristinsdottir@heilsugaeslan.is 
sími 513-1550.

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðis-
þjónustunni þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt og 
þeim	leiðbeint	yfir	í	önnur	kerfi	heilbrigðisþjónustunnar	
eftir því sem þörf er á. 

Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur 
á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
heilsugæslustöðva. 

Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er í gangi breyting 
á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því 
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að 

bæta	vinnuumhverfi	starfsmanna.

Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna 
grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu aðferða 
straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks 
munu	auðvelda	stöðvum	að	taka	á	flóknum	vandamálum	
með fjölbreyttum úrræðum.

Í breyttu skipulagi mun starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að 
móta starfsemina og til að útfæra þjónustu sem mætir 
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur 
samkvæmt mælingum og mati.

Fagstjóri hjúkrunar  
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Laus eru til umsóknar störf fagstjóra hjúkrunar við Heilsugæsluna Efstaleiti, Heilsugæsluna Hlíðum 
og Heilsugæsluna Efra-Breiðholti. Fagstjóri hjúkrunar ber ábyrgð á skipulagningu hjúkrunarþjónustu 
í samráði við svæðisstjóra. Mikil áhersla er lögð á samvinnu milli fagstétta innan stöðvanna og 
að	þjónustuþarfir	skjólstæðinga	séu	ávallt	í	fyrirrúmi.	Um	er	að	ræða	krefjandi	störf	sem	reyna	á	
frumkvæði,	skipulagshæfileika	og	samskiptahæfni.	Ráðið	verður	í	starfið	til	5	ára	frá	og	með	1.	
desember nk. eða eftir nánara samkomulagi.  Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	náms-	og	starfsferilskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar.		 
Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu 
berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.  

Viðtöl	verða	höfð	við	umsækjendur	og	byggist	ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	á	þeim	og	innsendum	gögnum.Tekið	er	mið	af	
jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningu	í	starfið.		Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	
ráðningu liggur fyrir. 

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

Ríkisendurskoðun auglýsir 
laus störf til umsóknar:

Sérfræðingar á stjórnsýslusviði
Helstu verkefni og ábyrgð
Starf sérfræðings felst í úttektavinnu og skýrslugerð auk  
almenn rar þátttöku í innra starfi sviðsins. Hann starfar sjálfstætt 
að verkefnum sínum í samræmi við gæðakröfur stjórnsýslusviðs 
og starfsáætlanir og þarf að geta leitt þau til lykta í samvinnu við 
sviðsstjóra / deildarstjóra.

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun (meistarapróf) sem nýtist í starfi
• Reynsla af vinnu við úttektir / skýrslugerð
• Þekking á ríkisrekstri og opinberri stjórnsýslu
• Samviskusemi, frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun
• Færni í greiningu, úrvinnslu og miðlun tölulegra gagna
• Mjög góð kunnátta í íslensku og geta til að skrifa hnitmiðaðan,  
 vandaðan og læsilegan texta
• Gott vald á Word og Excel og hæfileiki til að tileinka sér  
 ný tölvukerfi
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg og kunnátta í einu  
 Norðurlandamáli æskileg

Starfshlutfall er 100%.  
Umsóknarfrestur er til og með 21.11.2016
Nánari upplýsingar veitir Þórir Óskarsson - thorir@rikisend.is 

Löggiltur endurskoðandi á  
endurskoðunarsviði
Helstu verkefni og ábyrgð
• Endurskoðun reikningsskila ríkisaðila
• Endurskoðun reikningsskila félaga og sjóða í  
 meirihlutaeigu ríkisins
• Endurskoðun á samstæðuuppgjöri ríkissjóðs
• Könnun á innra eftirliti stofnana og mat á virkni þess
• Aðrar úttektir á fjárhagsmálefnum ríkisstofnana
• Þátttaka í teymisvinnu og samstarf við ýmsa aðila
• Ábyrgð á afmörkuðum verkefnum

Hæfnikröfur
• Þekking á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum
• Þekking á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum
• Þekking á rekstri/fjármálastjórn opinberra aðila er kostur
• Góð greiningar- og ályktunarhæfni
• Góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu
• Góð færni í ritun og framsetningu texta á íslensku
• Færni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði og metnað  
 í starfi
• Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og  
 mannauðskerfi ríkisins er kostur

Starfshlutfall er 100%.  
Umsóknarfrestur er til og með 28.11.2016
Nánari upplýsingar veitir Ingi K. Magnússon - ingi@rikisend.is 

Sérfræðingur á endurskoðunarsviði
Helstu verkefni og ábyrgð
• Endurskoðun reikningsskila ríkisaðila
• Könnun á innra eftirliti stofnana og mat á virkni þess
• Aðrar úttektir á fjárhagsmálefnum ríkisstofnana
• Þátttaka í teymisvinnu og samstarf við ýmsa aðila
• Ábyrgð á afmörkuðum verkefnum

Hæfnikröfur
• Háskólapróf, meistarapróf/cand. oecon á sviði endurskoðunar  
 og reikningshalds
• Góð reynsla og/eða þekking á rekstri/fjármálastjórn opinberra  
 aðila æskileg
• Góð greiningar- og ályktunarhæfni
• Góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu
• Góð færni í ritun og framsetningu texta á íslensku.
• Færni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði og metnað  
 í starfi
• Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og  
 mannauðskerfi ríkisins er kostur

Starfshlutfall er 100%.  
Umsóknarfrestur er til og með 28.11.2016
Nánari upplýsingar veitir Ingi K. Magnússon - ingi@rikisend.is 

Frekari upplýsingar um störfin
Sótt skal um störfin í gegnum Starfatorg.is, þar sem nánari 
upplýsingar er að finna. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu. Umsókn getur gilt í sex 
mánuði frá lokum umsóknarfrests. Umsókn skal fylgja starfs-
ferilskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Konur jafnt 
sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Um launakjör fer 
samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Ríkisendurskoðunar. 

Ríkisendurskoðun er sjálfstæð stofnun sem starfar á vegum 
Alþingis. Stofnunin endurskoðar ríkisreikning og reikninga 
ríkisaðila, hefur eftirlit með og stuðlar að umbótum á fjármála
stjórn ríkisins og nýtingu almannafjár. Hún gerir grein fyrir 
niðurstöðum endurskoðunar og úttekta í skýrslum sem sendar 
eru Alþingi og birtar opinberlega. Ríkisendurskoðandi ræður  
starfsfólk stofnunarinnar. Ríkisendurskoðun er til húsa í  
Bríetartúni 7, 105 Reykjavík. Starfsmenn eru samtals 48. 

Sjá nánar: www.rikisendurskodun.is 



 

Bókari
Hafrannsóknastofnun leitar eftir bókara til starfa.  
Starfið felst í almennum bókhaldsstörfum, kostnaðaruppgjörum 
vegna erlendra rannsóknaverkefna, kostnaðareftirliti og aðstoð við 
gerð rekstraráætlana við fjármálastjóra. Um er að ræða annað af 
tveimur bókarastörfum hjá stofnuninni.

Starfið er fjölbreytt og krefjandi framtíðarstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði bókhalds eða viðskiptafræði
• Reynsla af bókhaldi, afstemmingum og uppgjörum
• Reynsla af Oracle bókhaldskerfi og Orra, bókhaldskerfi ríkisins
  æskileg
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu

Um er að ræða fullt starf með starfstöð í Reykjavík.  
Einnig er möguleiki á hlutastarfi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðuneytis og viðeigandi stéttarfélags.  
Æskilegt er að umsækjandi geti byrjað sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember n.k. 

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og nöfnum tveggja meðmælenda skulu sendar á póstfangið  
umsokn@hafogvatn.is eða á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, 
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri 
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) og Sólmundur Már Jónsson,  
fjármálastjóri (solmundur.mar.jonsson@hafogvatn.is) sími 5752000.

Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að sækja um starfið. Öllum  
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er 
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir 
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auð-
linda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við 
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í 
Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö 
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

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.

Spennandi vettvangur 
sem vert er að skoða!
Tollstjóri leitar að starfsfólki til starfa við greiningu og tolleftirlit á Keflavíkurflugvelli.  Í boði eru áhugaverð og krefjandi 
störf sem henta jafnt konum sem körlum.  Spennandi framtíðartækifæri eru fyrir rétta aðila.  
Viðkomandi fara í Tollskóla ríkisins og útskrifast sem tollverðir.
Tollstjóri verndar samfélagið gegn ólögmætum inn- og útflutningi vöru sem getur haft í för með sér hættu fyrir öryggi, 
umhverfi og heilsu almennings.

Nánari upplýsingar um starfið veitir sérfræðingur á mannauðssviði Aðalheiður Sigurjónsdóttir í síma 560-0300. 
Umsóknarfrestur er til 28. nóvember næstkomandi.

Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfið felur m.a. í sér:
- Greiningu á áhættu vöru- og farþegaflæðis
- Tolleftirlit
- Skýrslugerð
- Samskipti við farþega, inn- og útflutningsaðila
- Tölfræðivinnslu
- Alþjóðlegt samstarf

Hæfniskröfur:
- Stúdentspróf. Háskólamenntun æskileg.
- Leitað er að einstaklingum með greiningarhæfileika.   

Viðkomandi þurfa einnig að búa yfir tölvufærni, 
skapandi hugsun, samskiptafærni, yfirsýn, frumkvæði, 
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og góðri enskukunn-
áttu. Starfið krefst aðferðafræðilegrar nálgunar og 
skipulagðra vinnubragða

Í tengslum við ráðningu þarf að þreyta þríþætt inntökupróf, bæði skriflegt og 
líkamlegt, en nánari upplýsingar um það er að finna á www.tollur.is.    
Áætlað er að inntökuprófin verði haldin  2. des  og  5. des. 2016.

Hlutverk Tollstjóra er að vernda samfélagið og tryggja ríkinu tekjur. Gildi Toll-
stjóra eru traust, samvinna og framsækni.  Ráðningar hjá embættinu taka mið 
af þeim.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og 
Tollvarðafélags Íslands. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti 
lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. 
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.

Helstu verkefni:

Viðskiptamannabókhald

Skönnun, skráning og bókun 
kostnaðarreikninga

Mánaðarlegar afstemmingar

Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Reynsla af bókhaldi

Nám sem nýtist í starfi,  
s.s. viðurkenndur bókari

Góð tölvukunnátta

Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

Góð þjónustulund og samskiptahæfileikar

Sjálfstæði í starfi og hæfni  
til að vinna undir álagi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir 
mannauðsstjóri í síma 560 1561.  Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir um að sækja um starfið á borgun.is. Umsóknarfrestur er 
til og með 20. nóvember nk.

Bókari
Borgun leitar að öflugum bókara með reynslu 
og metnað til að ganga til liðs við fjármálasvið 
fyrirtækisins.

Er þér
treystandi

Nálægt
 kleinu-

hringjum?

Við hjá Dunkin' Donuts óskum eftir 
hressu og harðduglegu starfsfólki 

í vaktavinnu á nýja kaffihúsinu 
okkar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

Ef þú ert 18 ára eða eldri og langar 
að vinna á skemmtilegum vinnustað 
með góðu fólki, sendu þá endilega 
umsókn, ásamt ferilskrá og mynd, 

á atvinna@dunkindonuts.is 
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Rými Ofnasmiðjan leitar að öflugum starfsmanni í 
uppsetningar á Rennuhurðum, hillubúnaði og fólkslyftum.

Um er að ræða 100% starf.

Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi er kostur.

Ef þú hefur áhuga á að bætast í frábæran hóp fólks hjá 
Rými Ofnasmiðjunni sendu þá umsókn á ragnar@rymi.is 

Umsóknarfrestur er til 21. nóvember

ára

Tæknideild

Ljósleiðaradeild GR leitar að starfsmanni sem hefur það hlutverk að stýra 
framkvæmdaverkefnum við uppbyggingu Ljósleiðarans þannig að viðskiptavinir 
okkar lendi í öruggu hágæðasambandi. Við leitum að jákvæðum, skipulögðum og 
samskiptaliprum félaga í samhentan hóp.

ÞÚ HEFUR ALLA ÞRÆÐI Í HENDI ÞÉR:
Starfið felur í sér að skipuleggja og halda utan um gæði og öryggi við lagningu 
Ljósleiðarans með því að: 
•Bera ábyrgð á undirbúningi framkvæmda
•Bera ábyrgð á framvindu verklegra framkvæmda
•Sinna samskiptum við verktaka og upplýsingagjöf til stjórnenda

Í starfinu færðu góða innsýn í heim ljósleiðaratækninnar og færð að taka þátt í að 
koma heimilum og fyrirtækjum í samband við framtíðina. 

Til að sækja um þarftu að hafa menntun sem nýtist í starfi s.s. á sviði verk- eða 
tæknifræði, reynslu af verkefnastjórnun og ekki sakar ef þú hefur áhuga á 
framkvæmdum! Starfið hentar jafnt konum sem körlum. 

Við tökum á móti umsóknum á ráðningarsíðu okkar: starf.or.is/gagnaveitan/ þar sem 
nánari upplýsingar er að finna. Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2016. 
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttur mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@
gagnaveita.is.

Kíktu á www.ljosleidarinn.is eða Ljósleiðarinn á Facebook!

Gagnaveita Reykjavíkur er fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 60 starfsmenn auk 
ótal verktaka vinna saman að því að veita íslenskum heimilum og fyrirtækjum aðgengi 
að hágæða þjónustu á opnu aðgangsneti Ljósleiðarans. Hjá GR er fagmennska og 
góður starfsandi í fyrirrúmi, við leitumst við að vera í fremstu röð hvað varðar jafnrétti, 
öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

KOMDU FÓLKI Í SAMBAND 
VIÐ FRAMTÍÐINA

——  VERKEFNASTJÓRI

Starfsmaður sérfræðiteymis um 
aðgerðir til að draga úr nauðung í 

þjónustu við fatlað fólk.

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf 
starfsmanns sérfræðiteymis, sem starfar   skv. 14. gr. 
laga nr. 88/2011, um réttindagæslu fyrir fatlað fólk 
og reglugerð nr. 970/2012. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni sérfræðiteymis eru að veita þjónustu
aðilum ráðgjöf um aðferðir til að komast hjá beitingu 
nauðungar, veita umsögn um beiðnir um undanþágur 
frá banni við beitingu nauðungar og taka við tilkynn
ingum um beitingu nauðungar.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Þroskaþjálfun eða sambærileg háskólamenntun.
• Þekking og áhugi á mannréttindum fatlaðs fólks.
• Þekking á mismunandi tjáskiptaleiðum 
 fatlaðs fólks.
•	Reynsla	af	starfi	með	fullorðnu,	fötluðu	fólki.
• Reynsla af ráðgjafarvinnu með fötluðu fólki.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
•	Skipulagshæfileikar	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt.

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála og 
efna hagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfs
manna Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi 
geti	hafið	störf	1.	janúar	2017		eða	fyrr.	Ráðuneytið	
hvetur	karla	jafnt	sem	konur	til	að	sækja	um	starfið.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	 
Halldór Gunnars son, sérfræðingur í ráðuneytinu, 
halldor.gunnarsson@vel.is. 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
starfsferil skulu berast velferðarráðuneytinu, 
Hafnarhúsinu	við	Tryggvagötu,	101	Reykjavík	
eða á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 
28. nóvember 2016.

Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að  
sækja	 um	 starfið.	 Öllum	 umsóknum	 verður	 svarað	
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknar
frestur	rennur	út,	sbr.	reglur	nr.	464/1996	um	auglýs
ingar á lausum störfum með síðari breytingum. 
  

Velferðarráðuneytinu 11. nóvember 2016
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Skráasvið - Reykjavík
Fyrirhugað er að bæta við jákvæðum og kraftmiklum lögfræðingi á skráasvið ríkisskatt
stjóra í Reykjavík. Helstu verkefni tengjast félagaréttarlegum úrlausnarefnum vegna 
skráningar fyrirtækja, samruna/skiptinga, slita, afskráninga o.fl. Einnig er um að ræða 
verkefni tengd ársreikningaskrá.

Hæfnikröfur

•   Cand. jur. eða próf á meistarastigi á sviði lögfræði 
•   Þekking á félagarétti og lögum um ársreikninga
•   Frumkvæði
•   Mjög gott vald á rituðu máli
•   Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
•   Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum 

samskiptum
•   Góð almenn tölvukunnátta 

Virðisaukaskattssvið - Reykjavík
Öflugur, töluglöggur og jákvæður einstaklingur hefur nú tækifæri til að ganga til liðs 
við góðan hóp starfsmanna virðisaukaskattssviðs ríkisskattstjóra í Reykjavík. Starfið felst 
einkum í vinnu við framkvæmd virðisaukaskatts, s.s. móttöku tilkynninga, skráningu, 
mat á tilkynningum um atvinnurekstur, úrvinnslu umsókna, frumálagningu, endur
álagningu, bréfaskriftir auk annarra tilfallandi verkefna.

Hæfnikröfur

•   Háskólamenntun á sviði lögfræði, viðskiptafræði eða hagfræði
•   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
•   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
•   Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum 

samskiptum
•   Góð almenn tölvukunnátta

Þjónustuver - Akureyri
Öflugir og jákvæðir einstaklingar hafa nú tækifæri til að ganga til liðs við þjónustuver 
ríkisskattstjóra sem er á starfsstöðinni á Akureyri. Helstu verkefni eru upplýsingagjöf 
um skattamál, símaþjónusta og afgreiðsla ýmissa  gagna sem viðskiptavinir óska eftir.

Hæfnikröfur

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•   Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum 

samskiptum
•   Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika til að vinna undir álagi
•   Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
•   Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli
•   Enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta kostur
•   Góð almenn tölvukunnátta

Einstaklingssvið - Egilsstaðir
Nú er tækifæri fyrir metnaðarfullan og kraftmikinn einstakling að slást í hóp starfs
manna ríkisskattstjóra á starfsstöðinni á Egilsstöðum. Um fjölbreytt verkefni er að 
ræða er tengjast m.a. álagningu skatta, yfirferð gagna, upplýsingagjöf um skattamál 
ásamt öðru er tengist skattskilum einstaklinga.

Hæfnikröfur

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•   Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum 

samskiptum
•   Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika til að vinna undir álagi
•   Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
•   Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli
•   Enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta kostur
•   Góð almenn tölvukunnátta

Krefjandi störf á góðum vinnustað
Ríkisskattstjóri er í fararbroddi í innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættisins eru álagning opinberra gjalda, 
skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár en að auki er embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma.

Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á níu starfsstöðvar um landið. Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum 
byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli.

Sótt er um störfin á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli 
skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar. 

Upplýsingar um störfin veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir í síma 442 1151. 

Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna. Frekari upplýsingar um embættið má finna á vefsíðunni rsk.is. 

Nánari upplýsingar á  rsk.is

Þjónustuver 9:3015:30
442 1000

rsk@rsk.is

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.
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Aton er leiðandi fyrir-
tæki í upplýsingamiðlun 
og ráðgjöf sem leitar að 
starfsmanni til að sinna 
fjölbreyttum verkefnum 
á vegum fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að vera 
sjálfstæður í vinnubrögð-
um, sýna framúrskarandi 
samskiptahæfni og vera 
mjög fær í textavinnu. Krafa er gerð um háskólapróf og 
reynslu sem nýtist í starfi. Áhugasamir sendið umsókn með 
ferilskrá á aton@aton.is fyrir 1. desember 2016.

Nú þurfum við aðstoð!
Hefur þú brennandi áhuga og þekkingu á 

íslenskri myndlist og góða tölvufærni, 
þægilega nærveru og átt gott með að 

umgangast fólk?

Gallerí Fold óskar eftir starfsmanni í afleysingar 
næstu níu mánuði í afgreiðslu og sölu, 

vinnu með listamönnunum okkar, uppboð og 
skráningu verka. 

Gallerí Fold er lifandi og skemmtilegur 
reyklaus vinnustaður.

Tekið er á móti umsóknum á 
hansen@myndlist.is til 16. nóvember.

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

  Atvinnueign auglýsir eftir sjálfstæðum og árangursdrifnum 
löggiltum fasteignasala og/eða aðstoðarmanni fasteigna-
sala til starfa, til að annast sölu og leigu á fasteignum. Mikil 
eftirspurn og næg verkefni fyrir duglega einstaklinga.
Árangurstengd laun. 

Fagmennska, góð þjónustulund og áræðni eru afar mikilvægir kostir. 

Óskum eftir löggiltum fasteignasala
eða aðstoðarmanni fasteignasala

FASTEIGNAMIÐLUN

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir berist á netfangið halldor@atvinnueign.is

Nánari upplýsingar veitir Halldór Már lögg. fasteignasali í síma 898 5599

 • er tengiliður við íbúa Stúdentagarða

 • heldur utan um stöðu húsnæðis í eigu Stúdentagarða og úthlutar 
  því til aðila á biðlista, eins og úthlutunarreglur segja til um

 • kemur að útgáfu og innheimtu reikninga til íbúa Stúdentagarða

 • sinnir almennri upplýsingagjöf til þeirra sem leita til Stúdentagarða 
  og Félagsstofnunar stúdenta.

Félagsstofnun stúdenta
Sæmundargötu 4, 101 Reykjavík
Sími 5 700 700

Nánari upplýsingar um starfið: 
www.fs.is

Þjónustufulltrúi
Við bætum við teymið okkar og 

leitum því að þjónustufulltrúa á 
skrifstofuna okkar á Háskólatorgi
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Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Æskilegt er að viðkomandi geti  
hafið störf sem fyrst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is starfið er með númerið 
201611/1438

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veita Vilmar Pétursson 
(vilmar.petursson@vmst.is)  mannauðsstjóri og 
Hrafnhildur Tómasdóttir sviðsstjóri (hrafnhildur.
tomasdottir@vmst.is) í síma 5154800.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Hæfni- og færnikröfur:
•  Skipulagshæfileikar

• Frumkvæði

• Samstarfshæfni

• Stjórnunarhæfni

• Hæfni í verkefnastjórnun

• Góð kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli

Menntunarkröfur:
Háskólamenntun í félagsráðgjöf, náms og starfs
ráðgjöf eða önnur háskólamenntun sem nýtist í 
starfi. Stjórnendamenntun og stjórnendareynsla  
er kostur.

Starfshlutfall er 100%. 

Laus er til umsóknar staða forstöðumanns hjá þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar á Suðurnesjum  
sem staðsett er í Reykjanesbæ. 

Forstöðumaður annast daglega stjórn þjónustuskrifstofu í samræmi við starfsáætlun samþykkta af stjórn 
Vinnumálastofnunar. Forstöðumaður ber ábyrgð á framkvæmd, samræmingu og skiptingu þeirra verkefna 
sem honum og undirmönnum hans er falið að sinna ásamt því að sinna samskiptum við atvinnurekendur og 
ráðgjöf og vinnumiðlun til atvinnuleitenda. Hann ber jafnframt ábyrgð á þeim starfsháttum sem viðhafðir eru 
á hans þjónustuskrifstofu og að almennum ákvæðum upplýsinga og stjórnsýslulaga sé ávallt gætt. 

Á þjónustuskrifstofunni starfa 5 manns. Forstöðumaðurinn mun heyra undir sviðsstjóra ráðgjafar og 
vinnumiðlunarsviðs stofnunarinnar. Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi 
Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. 

Forstöðumaður 
þjónustuskrifstofu

Vinnumálastofnun á Suðurnesjum

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið  

á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, 

flytur inn, dreifir og selur matvæli 

og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks  

og að viðskiptavinir þess geti  

gengið að hágæða þjónustu vísri.

SÖLUMAÐUR HÓTEL 
OG VEITINGADEILDAR

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 Almenn	sala	og	tengsl	
við	viðskipta	vini	Hótel	og	
veitingadeildar

•	 Greining	tækifæra	á	markaði

•	 Náið	samstarf	með	
vörumerkjastjórum	

•	 Tilboðsgerð,	úrvinnsla	og	
eftirfylgni

HÆFNISKRÖFUR: 

•	 Menntun	sem	nýtist	í	starfið,	
fram			leiðslu-	og	matreiðslumenntun	
kostur

•	 Þekking	á	vín-,	bjór-,	kaffi-	og	
matvörumarkaði

•	 Reynsla	af	sölumennsku	

•	 Framúrskarandi	þjónustulund,	
áreiðanleiki ,	skipulag	og	jákvæðni

Umsóknarfrestur	er	ti l	og	með		28.	nóvember	nk.	
Sótt	er	um	á	heimasíðu	Ölgerðarinnar:	umsokn.olgerdin.is

Ölgerðin	leitar	að	metnaðarfullum,	duglegum	og	jákvæðum	sölumanni	
með	þekkingu	og	reynslu	á	hótel-	og	veitingahúsamarkaði.	Fyrirtækjasvið	
Ölgerðarinnar	annast	sölu	og	þjónustar	hótel,	veitingastaði,	bensínstöðvar	
og	skyndibitastaði	með	drykkjar-	og	matvöru.



FRAMLEIÐSLUVERKFRÆÐINGUR
Við leitum að öflugum starfmanni í hóp framleiðsluverkfræðinga fyrir fætur og íhluti.

Við óskum eftir einstaklingi með áhuga á framleiðslu stoðtækja auk menntunar og reynslu sem nýtist 

í starfi. Viðkomandi þarf að geta unnið sjáfstætt, undir álagi og sýnt frumkvæði.

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2016.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 

ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.  

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ

•   Vinna við stöðugar umbætur á ferlum

     í framleiðslu

•   Þátttaka í þróun og innleiðingu nýrra vara

•   Vinna að gæðamálum í framleiðslu

HÆFNISKRÖFUR

•   B.Sc eða M.Sc í verk- eða tæknifræði

•   Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla

•   Þekking á straumlínustjórnun (e.Lean) kostur

•   Reynsla af framleiðslu er kostur

•   Mjög góð enskukunnátta

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 

Hjá félaginu starfa um 2800 manns í 19 löndum. 

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

SÉRFRÆÐINGUR 

Í VETTVANGS-

ATHUGUNUM

SÉRFRÆÐINGUR Í 

ÞJÓÐHAGSVARÚÐ

  Fjármálaeftirlitið 
óskar eftir öflugum 
sérfræðingi með 
góða greiningar- og 
samskiptahæfni.

  Fjármálaeftirlitið 
óskar eftir sérfræðingi í 
teymi þjóðhagsvarúðar 
á greiningasviði. 

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Hlutverk teymis sem annast vettvangsathuganir er að afla upplýsinga og gagna 
með sjálfstæðri skoðun á vettvangi, þar sem athuganir geta m.a. beinst að tilteknum 
afmörkuðum þáttum í starfsemi eftirlitsskyldra aðila eða heildarathugunum hjá 
einstökum aðilum. Leitað er að sérfræðingi með ríka greiningarhæfni og góða 
samskiptahæfni. 

Starfssvið
• Undirbúningur og framkvæmd vettvangsathugana
• Greining gagna og skýrslugerð
• Verkefnastjórnun
• Þátttaka í innlendu samstarfi
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Viðeigandi háskólapróf, t.d. viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
• Viðeigandi reynsla af störfum á fjármálamarkaði skilyrði 
• Rík greiningarhæfni og færni til að tjá sig í ræðu og riti er nauðsynleg
• Reynsla af eftirlitsstörfum kostur
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Frumkvæði, metnaður og góð samskiptahæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Hlutverk þjóðhagsvarúðar er að greina kerfisáhættu og þróun á fjármálamarkaði og 
miðla þeim upplýsingum út á við og til annarra starfseininga Fjármálaeftirlitsins. Einnig 
framkvæmir teymið álagspróf á valda eftirlitsskylda aðila og gerir tillögur um breytingar 
á lögum og mótar reglur og leiðbeiningar er varða stýringu áhættu á fjármálamarkaði.   

Starfssvið
• Mat á fjármálastöðugleika og kerfisáhættu
• Gerð og framkvæmd álagsprófa
• Þróun aðferða við mat á kerfisáhættu og mótun þjóðhagsvarúðartækja
• Samskipti við eftirlitsskylda aðila og aðra hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi 

Hæfniskröfur
• Háskólagráða í hagfræði, tölfræði, verkfræði eða sambærilegu.   

Framhaldsmenntun kostur
• Mikil þekking og reynsla af fjármálamarkaði
• Rík greiningarhæfni og gott vald á tölfræði og líkanagerð
• Þekking og reynsla af gerð og framkvæmd álagsprófa æskileg
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni í ritun og framsetningu texta á íslensku og ensku nauðsynleg
• Góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu
• Frumkvæði, ábyrgð og metnaður í starfi

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

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að 
gegna starfinu rökstudd.
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Ritari óskast 1/2 daginn
Rótgróin fasteignamiðlun leitar að ritara til starfa frá kl. 
13-17 virka daga. Starfið felst í afgreiðslu viðskiptavina, 
símsvörun, skjalavinnslu og almennum ritarastörfum.  
Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnubrögðum, hafa 
góða þjónustulund, vera stundvís og geta hafið störf sem 
fyrst. Söluhæfileikar er kostur. Áhugasamir sendið inn 
svar á box@frett.is merkt ,,Ritari-1106“

Leikskólinn Aðalþing 
óskar að ráða 

háskólamenntað fólk 
til starfa 

Aðalþing 
er einkarekinn leikskóli í Kópavogi, 
sem leggur áherslu á margskonar 

þróunarstarf og skemmtilega 
nýbreytni. 

 
Við leitum að starfsfólki með 

margvíslega háskólamenntun, 
t.d. á sviði uppeldis- og menntavísinda, 

félags- eða 
heilbrigðisvísinda og listgreina. 

 
Karlar jafnt sem konur eru sérstaklega 
hvattir til að sækja um starf með okkur 
en nú þegar er hátt hlutfall karlmanna 

starfandi við skólann.  

Upplýsingar veitir Hörður leikskólastjóri 
í síma 7703553 

eða á netfanginu hordur@adalthing.is 

Nánari upplýsingar um starÞð í Aðalþingi 
er að Þnna ‡ heimas’ðu skólans www.adalthing.is

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Íþróttakennari
 
Hofsstaðaskóli
 • Skólaliði

Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennarar
 
Leikskólinn Holtakot
 • Leikskólakennari
 
Leikskólinn Kirkjuból
 • Leikskólakennarar
 • Þroskaþjálfi eða 
  leikskólakennari í sérkennslu

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru 
hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.
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www.lyfogheilsa.is

GJALDKERI, INNHEIMTA
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Starfssvið:
– Umsjón með samþykkt reikninga

– Greiðsla reikninga

– Viðhald og uppfærslur greiðsluáætlunar

– Útgáfa reikninga og greiðsluseðla

– Umsjón með daglegum uppgjörum   

   verslana og sjóðsstöðu

– Umsjón með reikningsviðskiptum

– Innheimta viðskiptakrafna

– Fleira tengt fjárreiðum, lánadrottnum     

   og viðskiptavinum

Hæfniskröfur:
– Haldbær reynsla og þekking á     

   gjaldkera- og/eða bókhaldsstar�

– Menntun á sviði bókhalds, viðskiptafræði   

  eða sambærileg menntun æskilegt

– Góð almenn tölvuþekking

– Hæfni í mannlegum samskiptum

– Frumkvæði, sjálfstæði, skipulagshæfni 

   og markviss vinnubrögð 

– Þekking og reynsla af Navision er 

   kostur en ekki skilyrði

Um 100% starf er að ræða. Umsókn merkt 
„gjaldkeri“, ásamt ferilskrá, sendist á 
starf@lyfogheilsa.is fyrir 16. nóvember nk.

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

Lyf og heilsa leitar að metnaðarfullum einstaklingi til starfa 
í bókhaldsdeild fyrirtækisins.



Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2016. 
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu WOW air, 
www.wowair.is/starf. Þar er að finna nánari upplýsingar 
um störfin. Fyrir frekari upplýsingar bendum við á 
starf@wow.is.
 

WOW HVAÐA 
LEIÐ ERT ÞÚ?
TAKTU ÞÉR STÖÐU!  Við erum alltaf að stækka og nú vantar 
okkur fleira gott fólk til að halda utan um WOWið.
 

SVÆÐISSTJÓRI FYRIR ÍSLAND
Ertu sprækur og hugmyndaríkur markaðssnillingur með 
mikið keppnisskap? Sölu- og markaðssvið WOW air leitar nú 
að öflugum og hugmyndaríkum svæðisstjóra.

VERKEFNASTJÓRI Á SÖLU- OG 
MARKAÐSSVIÐI
Ertu skapandi og skipulagður múltítasker sem elskar að 
hafa nóg að gera í vinnunni? Við erum á höttunum eftir 
�ölhæfum verkefnastjóra í Sölu- og markaðsdeild 
fyrirtækisins.
 

MANAGER TRAINING Í  TÆKNIDEILD
Viltu þjálfa hópinn? Starfið krefst frumkvæðis og 
sjálfstæðis. Við leitum að framtakssömum aðila með 
blússandi WOW faktor, sem treystir sér í kre�andi verkefni.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í  ÞJÓNUSTUVER
Við leitum að þjónustuglöðum einstaklingi sem brosir 
allan hringinn hvað sem á dynur. Mjög góð íslensku- og 
enskukunnátta er lykilatriði en önnur tungumálakunnátta 
er stór plús.

MANAGER PLANNING Í  TÆKNIDEILD
Viðkomandi þarf að vera súper skipulagður og talnaglöggur 
með eindæmum. Ertu framúrskarandi stjórnandi og góð 
fyrirmynd sem hugsar í lausnum? Þá viljum við heyra frá þér.
 

MANAGER ENGINEERING Í  TÆKNIDEILD
WOW air leitar að metnaðarfullum starfskrafti til að takast á við 
áhugaverð og kre�andi verkefni á flugrekstrarsviði flugfélagsins. 
Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í starfi eru allt góðir kostir 
að hafa.
 

SÉRFRÆÐINGUR Í  FERLASKRÁNINGU OG 
ÞJÓNUSTUSTÖÐLUM
Fara frávik í taugarnar á þér? Okkur vantar starfsmann til að 
þróa og viðhalda stöðlum félagsins. Starfið krefst frumkvæðis, 
sjálfstæðis og mikillar fagmennsku.

 

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í  GROUND OPERATIONS
WOW air óskar eftir að ráða hörkuduglegan og metnaðarfullan 
þjónustufulltrúa til starfa í Ground Operations-deild fyrirtækisins í 
Reykjavík. Ertu góður penni og snillingur í samskiptum við fólk? 
Um framtíðarstarf er að ræða og unnið á dag- og næturvöktum.

 

VERKEFNASTJÓRI Í  VEFMARKAÐSDEILD
Þekkirðu alla króka og kima social-heimsins?
Vegna aukinna umsvifa leitum við að metnaðarfullum 
einstaklingi í fullt starf í vefmarkaðsdeild fyrirtækisins. 
 



Organisti / Tónlistarstjóri
Sóknarnefndir Brautarholts- og Reynivallasókna  

auglýsa eftir organista/tónlistarstjóra í 30% fasta stöðu  
við Reynivallaprestakall frá 1. janúar 2017.

 Leitað er eftir einstaklingi sem:
•	 Er	tilbúinn	til	að	byggja	upp	kórstarf	í	sóknunum
•	 Hefur	metnað	fyrir	tónlistarþætti	helgihaldsins
•	 Er	tilbúinn	í	gott	samstarf	við	sóknarprest			

prestakallsins	
Laun	skv.	kjarasamningi	organista	hjá	FÍH	og	launanefndar	
Þjóðkirkjunnar.	Umsóknir	skulu	sendar	rafrænt	til:		
bjorn@brautarholt.is.		
Umsóknarfrestur er til 15. desember n.k.

Allar	upplýsingar	um	starfið	gefa	formenn	
sóknarnefndanna	sem	ráða	munu	í	starfið:
Björn	Jónsson	formaður	Brautarholtssóknar,		
bjorn@brautarholt.is	s:	892	3042
Sigríður	Klara	Árnadóttir	formaður	Reynivallasóknar,		
sigridur@kjos.is	s:	841	0013
Einnig	er	hægt	að	hafa	samband	við	sóknarprest	sr.		
Örnu	Grétarsdóttur,	arna.gretarsdottir@kirkjan.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Álfaheiði

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Forfallakennari í Kársnesskóla

· Skólaliðar í Smáraskóla

· Forfallakennari í Vatnsendaskóla

Menntasvið

· Kennsluráðgjafi

· Talmeinafræðingur við leik- og grunnskóla

· Yfirsálfræðingur við leik- og grunnskóla

Velferðasvið

· 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.

IÐNAÐARMENN 
Marel leitar að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi til að takast á við 
fjölbreytt og krefjandi starf í plötuliði framleiðslu Marel í fyrsta flokks 
vinnuumhverfi.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4700 starfsmenn, þar 
af 550 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í þróun og 
framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka 
áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum 
við ráða til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta 
nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. Starfsumhverfið er 
fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð 
er áhersla á heilsueflingu starfsfólks m.a. með góðu mötuneyti og 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

Starfssvið:
• Vinna við laserskurðavélar.
• Vinna við beygjuvélar.
• Vinna við suðuróbot.

Unnið er á tvískiptum vöktum frá 6:00 til 15:00 
og 15:00 til 24:00 mánudaga til fimmtudaga. 
Á föstudögum er unnið frá 6:00 til 12:00 og 
12:00 til 18:00.

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk. 
Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu 
Marel, marel.is/störf.  Nánari upplýsingar 
um starfið veitir Sigurður Guðjónsson 
framleiðslustjóri, í síma 563 8000 eða með 
tölvupósti á sigurdur.gudjonsson@marel.com. 

FELST FRAMTÍÐ 
ÞÍN Í AÐ VINNA 
MEÐ OKKUR?

Hæfniskröfur:  
• Færni í samskiptum og teymisvinnu.
• Samviskusemi og metnaður til að skila góðri vinnu.
• Næmt auga fyrir smáatriðum.
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun.
• Stundvísi.
• Iðnmenntun er æskileg, reynsla er kostur. 

IÐNAÐARMENN 
Marel leitar að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi til að takast á við 
fjölbreytt og krefjandi starf í plötuliði framleiðslu Marel í fyrsta flokks 
vinnuumhverfi.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4700 starfsmenn, þar 
af 550 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í þróun og 
framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka 
áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum 
við ráða til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta 
nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. Starfsumhverfið er 
fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð 
er áhersla á heilsueflingu starfsfólks m.a. með góðu mötuneyti og 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

Starfssvið:
• Vinna við laserskurðavélar.
• Vinna við beygjuvélar.
• Vinna við suðuróbot.

Unnið er á tvískiptum vöktum frá 6:00 til 15:00 
og 15:00 til 24:00 mánudaga til fimmtudaga. 
Á föstudögum er unnið frá 6:00 til 12:00 og 
12:00 til 18:00.

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk. 
Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu 
Marel, marel.is/störf.  Nánari upplýsingar 
um starfið veitir Sigurður Guðjónsson 
framleiðslustjóri, í síma 563 8000 eða með 
tölvupósti á sigurdur.gudjonsson@marel.com. 

FELST FRAMTÍÐ 
ÞÍN Í AÐ VINNA 
MEÐ OKKUR?

Hæfniskröfur:  
• Færni í samskiptum og teymisvinnu.
• Samviskusemi og metnaður til að skila góðri vinnu.
• Næmt auga fyrir smáatriðum.
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun.
• Stundvísi.
• Iðnmenntun er æskileg, reynsla er kostur. 

VERKEFNISSTJÓRI SAMSKIPTA, VIÐBURÐA 
OG MARKAÐSMÁLA
Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands leitar að verkefnisstjóra samskipta, viðburða og 
markaðsmála. Viðkomandi verður hluti af mannauðs- og samskiptahópi en hlutverk teymisins er að efla 
mannauð, samskipti og starfsumhverfi sviðsins. Við leitum að einstaklingi með þekkingu og brennandi 
áhuga á samskiptum, viðburðum og markaðsmálum, í hóp úrvals starfsfólks sem hefur fagmennsku, 
góð samskipti og stöðugar umbætur að leiðarljósi.

STARFSSVIÐ
• Viðburðastjórnun
• Öflug myndun tengslanets
• Tengsl við atvinnulífið og almannatengsl
• Þróun og innleiðing bættra innri samskipta
• Verkefnastýring umbótaverkefna
• Markaðsmál
• Teymisvinna í mannauðs- og samskiptahópi 

sviðsins

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Ella Jónsdóttir mannauðsstjóri Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 
í síma 525 4644 og netfang jej@hi.is.

Sjá nánar um starfið www.hi.is/laus_storf

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi 
• Reynsla af verkefnastjórnun og viðburðastjórnun er kostur
• Þekking á helstu verkfærum innri samskipta og markaðssetningar
• Færni í vefmálum og samfélagsmiðlum
• Frumkvæði í starfi og góðir samstarfshæfileikar
• Mikil ritfærni og færni í miðlun og framsetningu upplýsinga
• Mjög góð færni í ræðu og riti jafnt í íslensku og ensku
• Afbragðs samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

 
 

STARFSFÓLK ÓSKAST 
 
Víkingbátar ehf er fyrirtæki sem framleiðir 
fiskibáta úr trefjaplasti af gerðinni Víkingur og Sómi. 
Víkingbátar er staðsett að Kistumel 20, 116 Reykjavík og 
hjá félaginu starfa reynslumiklir tækni og iðnaðarmenn 
við framleiðslu og frágang báta. Vegna vaxandi 
verkefna leita Víkingbátar ehf eftir öflugum liðsmönnum í 
framleiðsludeild félagsins 
 
Helstu verkefni 
• Vinna við trefjaplast 
• Samsetning báta 
• Vinna við innréttingar og frágang 
• Handverksvinna 
Hæfniskröfur 
• Iðnmenntun kostur 
• Vandvirkni og vinnusemi 
• Reglusemi og heilsuhraustur 
• Reynsla af trefjaplastvinnu og bátum kostur 
 

Umsókn og ferilskrá sendist á sverrir@vikingbatar.is   

eða aevar@vikingbatar.is 

Umsóknarfrestur er 04.12.2016 
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Hótel Óðinsvé auglýsir eftir 
næturverði í móttöku

Fjölbreytt og skemmtilegt framtíðarstarf á næturvöktum á líflegum 
vinnustað. Starfssvið er m.a. innritun, upplýsingagjöf, almenn 
afgreiðsla o.fl. Vinnutími er milli 20:00 og 08:00 og unnið er á sjö 
daga vöktum.

Umsækjandi þarf að hafa stúdentspróf eða sambærilega 
menntun, ríka þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði og metnað, 
góða framkomu, færni í samskiptum, haldgóða tölvukunnáttu, 
tala og skrifa íslensku, hafa gott vald á ensku og helst einu öðru 
tungumáli. Starfsreynsla er kostur.

Viðkomandi þarf að vera reyklaus og geta hafið störf sem fyrst.

Umsókn ásamt ferilskrá og mynd sendist á bh@odinsve.is merkt 
„Starfsumsókn”.

Umsóknarfrestur er til 16. nóv. 2016

Við leitum að jákvæðum, 
drífandi og skipulögðum 
einstaklingi með framúr
skarandi hæfni í mann
legum samskiptum. 
Starfið er laust frá og 
með 1. janúar 2017.

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á daglegum 
rekstri skrifstofu og fjárreiðum félagsins. Í 
því felst meðal annars að aðstoða við að afla 
styrkja, gerð áætlana og styður við við deildir 
félagsins í öllu þeirra starfi. Framkvæmdastjóri 
er tengiliður félagsins við UMSK, ÍSÍ, UMFÍ 
og Mosfellsbæ sem á og rekur þau mannvirki 
sem félagið hefur aðgang að.

Menntun/reynsla: Reynsla af fyrirtækjarekstri 
æskileg, þekking á mannauðsmálum kostur 
sem og þekking á starfsemi íþróttafélaga.
Afturelding er stækkandi íþróttafélag  
með 10 deildir og ríflega 1.300 iðkendur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Dagný Kristinsdóttir í síma 848 9998  
eða í netfanginu umfa@afturelding.is
Umsóknafrestur er til og  
með 23. nóvember 2016.   
Umsóknir ásamt starfsferilskrá og meðmæl-
endum skulu sendar á umfa@afturelding.is

Ungmennafélagið  
Afturelding auglýsir eftir 

framkvæmdastjóra

 

         
 

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir 
starfsmönnum  
í umönnun á heimilisdeild. 
 
Um er að ræða blandaðar vaktir, bæði morgun- og 
kvöldvaktir. Starfshlutfall eftir samkomulagi. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
 
Einnig getum við boðið upp á styttri kvöldvaktir. 
 
Upplýsingar veitir deildarstjóri í síma 522 5700.  
Umsóknir skal senda rafrænt á edda@eir.is 
 
Eir hjúkrunarheimili 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                    
Sími 522 5700 
 
 
 
                   
 
 
 
 
               

UMHYGGJA  •  FAGMENNSKA  •  ÖRYGGI  •  FRAMÞRÓUN

Við sækjumst eftir framsæknum hjúkrunarfræðingi með framúrskarandi samskipta- og sam starfs-
hæfileika í starf deildarstjóra á líknardeild. Hjúkrunardeildarstjórinn stjórnar daglegum rekstri  
og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni innan deildarinnar. Næsti yfirmaður er fram kvæmda-
stjóri lyflækningasviðs. 

Líknardeildin er 12 rúma og skiptist í legudeild, fimm daga deild, dagdeild og göngudeild. Deildin  
er hugsuð fyrir tímabundna innlögn sjúklinga með ólæknandi, langt genginn sjúkdóm og skertar 
lífs líkur. Markmiðið er að bæta lífsgæði sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Áhersla er lögð á góð 
samskipti og samvinnu við sjúkling og fjölskyldu hans. 

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Líknardeild

Auglýst er eftir matreiðslumanni í fullt starf í vaktavinnu. Við leitum eftir jákvæðum og öflugum 
matreiðslumanni sem er tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni með hressu og 
skemmtilegu fólki í fjölþjóðlegu starfsumhverfi. 

Við viljum ráða starfsmann í matargerð á sérfæði og almennu fæði. Við leitum eftir hressum og 
duglegum einstaklingi í fjölbreytt og krefjandi verkefni sem er tilbúinn að vinna vaktir. Unnið er 
ýmist 8 eða 11,5 stundir milli kl. 7 og 18:30 og aðra hverja helgi. 

Á einingunni starfa um 35 manns við matargerð og skömmtun á almennu fæði og sérfæði. Eldhús 
- matsalir sjá um matargerð og máltíðaþjónustu fyrir sjúklinga og starfsfólk spítalans. Markmið 
starfseminnar er að gæta hagkvæmni og tryggja öryggi matvæla og vinnuferla þannig að 
fram leiðsla og þjónusta sé til fyrirmyndar. Eldhús og matsalir Landspítala eru með Svansvottun.

MATREIÐSLUMAÐUR

STARFSMAÐUR

Eldhús Landspítala

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.

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

LANDSPÍTALI ... VERTU MEÐ!

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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



Auglýsum eftir Verkefnastjóra
Nóg af verkefnum.

Hæfniskröfur eru reynsla af verkefnastjórnun.   
Meistararéttindi eða tækninám er æskilegt.

Upplýsingar veitir Reynir í síma 696 0199.

Vinnuvélar-tækjamiðlun sérhæfir sig í sölu, innflutningi og miðlun stórra og smárra vinnuvéla, vörurbíla og varahluta. Fyrirtækið er systurfélag Jötunn Véla sem er leiðandi á Íslandi í sölu á vélum og búnaði 
tengdum landbúnaði, grænum svæðum og jarðvinnuverktökum. Fyrirtækin leggja mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða og hraðvirka þjónustu. Hjá fyrirtækjunum vinna samtals 40 manns.

Við stækkum og eflumst
Vegna ört vaxandi verkefna og nýs umboðs fyrir Bobcat óska Vinnuvélar – tækjamiðlun ehf eftir að ráða 

2 öfluga einstaklinga til starfa sem fyrst. Um spennandi og krefjandi framtíðarstörf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsókn ásamst ítarlegri 
ferilskrá og mynd á netfangið baldur@vinnuvelar.is. Nánari upplýsingar veitir Baldur Þórarinsson í síma 4 800 441

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf // K istumel 2 // 116 Reykjavík // Sími 480 0444 // vinnuvelar@vinnuvelar. is  // www.vinnuvelar. is

Starfssvið:
•	 Almenn sala vinnuvéla og tækja
•	 Þjónusta og ráðgjöf við viðskiptavini 

 

Hæfniskröfur:
•	 Þekking á vinnuvélum og tækjum
•	 Reynsla sem nýtist í starfi
•	 Skipulagshæfni, frumkvæði, 

 vandvirkni og metnaður
•	 Rík þjónustulund og hæfni   

í mannlegum samskiptum
•	 Geta unnið sjálfstætt

Starfssvið:
•	 Standsetningar og smáviðgerðir
•	 Skipulag útisvæðið og lagers 

 

Hæfniskröfur:
•	 Reynsla af vélaviðgerðum
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum, 

frumkvæði og metnaður
•	 Geta unnið sjálfstætt

Sölumaður vinnuvéla og tækja Starfsmaður á verkstæði

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

Okkur vantar 
framúrskarandi 
sölumann
Vegna ört vaxandi verkefni óskar Jötunn  eftir 
að ráða öflugan sölumann á vélasölu svið okkar 
á Selfossi. Um spennandi og krefjandi fram
tíðarstarf er að ræða. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóv nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá og mynd á netfangið 
helgi@jotunn.is .

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jóhannsson 
í síma 480 0400.

Jötunn er stofnað árið 2004 og er með starfsstöðvar á Selfossi, 
Akureyri og á Egilsstöðum.  Fyrirtækið sérhæfir sig í sölu á vélum og 
tækjum og varahlutum tengdum landbúnaði, grænum svæðum og 
jarðvinnuverktökum og er stærsta sinnar tegundar á Íslandi. Fyrirtækið 
hefur frá upphafi lagt mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum 
góða og hraðvirka þjónustu. Meðal helstu vörumerkja sem fyrirtækið 
er innflytjandi að eru: Massey Ferguson, Valtra, Pöttinger, Schaffer 
og McHale. Fyrirtækið skiptist í verslunarsvið, varahlutasvið og 
vélasölusvið. Hjá Jötni vinna 40 manns. 

Starfssvið:
•	 Sala og ráðgjöf á vélum og tækjum
•	 Samskipti við nýja og núverandi 

viðskiptavini 
 

Hæfniskröfur:
•	 Reynsla / menntun sem nýtist í starfi
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum  

og rík þjónustulund
•	 Frumkvæði og metnaður
•	 Geta unnið sjálfstætt

Velferðarsvið

Vilt þú taka þátt í að móta nýtt og spennandi  
búsetuúrræði og á sama tíma að hjálpa einstaklingum  

með fjölþættan vanda að fóta sig í samfélaginu
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis vinnur að því að móta nýtt úrræði fyrir einstaklinga með fötlun og 
vímuefnavanda. Starfið felur í sér að veita einstaklingum stuðning í daglegu lífi og taka þátt í tómstundum og 
starfi með viðkomandi. Óskað er eftir starfsfólki í 5 stöðugildi sem vinna í teymi og samstarf er við Landspítala 
háskólasjúkrahús. 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 veitir Katrín Harpa Ásgeirsdóttir í síma 411 1500 eða með því að senda fyrirspurnir 
á katrin.harpa.asgeirsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
 www.reykjavik.is/storf. 
Umsóknarfrestur er til 26. nóvember nk. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Hvatning, ráðgjöf og stuðningur til  

sjálfshjálpar og félagslegrar virkni
• Aðstoð og leiðbeiningar við heimilishald
• Vinna að 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 
• Þekking og/eða reynsla í starfi með fólki með 

skerðingar og/eða vímuefnavanda
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þróun og uppbyggingu faglegs starfs
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í  

vinnubrögðum
• 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.
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Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. Gildin okkar: frumkvæði, traust 

og samvinna, knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.

alþjóðlegu 
þekkingarfyrirtæki?

Vilt þú starfa hjá

Umsóknareyðublöð og nánari 
upplýsingar má finna á
www.valitor.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2016.
Umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Valitor óskar eftir að ráða fulltrúa í þjónustu og ráðgjöf á alþjóðasviði 
í tímabundið starf til og með ágúst 2017.

Við leitum að einstaklingi sem er nákvæmur, samviskusamur og býr yfir 
góðri samskiptafærni.

Nánari upplýsingar:
Magnús Þór Óskarsson 
deildarstjóri þjónustu á alþjóðasviði
Tölvupóstur: magnuso@valitor.is 
Sími: 525 2000

FULLTRÚI Í ÞJÓNUSTU OG RÁÐGJÖF Á ALÞJÓÐASVIÐI

Nánari upplýsingar:
Sigurður Svavarsson 
deildarstjóri tæknistjórnar
Tölvupóstur: sigurdur@valitor.is
Sími: 525 2000

Valitor óskar eftir að ráða gagnagrunnssérfræðing í deild innan rekstrar-
sviðs sem heitir tæknistjórn (IT infrastructure) til að reka og þróa 
upplýsingakerfi fyrirtækisins.

Við leitum að skipulögðum og öguðum einstaklingi sem hefur áhuga 
á að þróa upplýsingakerfi og ferla fyrirtækisins.

GAGNAGRUNNSSÉRFRÆÐINGUR

Nánari upplýsingar:
Óli Geir Stefánsson 
deildarstjóri tækniþjónustu
Tölvupóstur: oli@valitor.is 
Sími: 525 2000

Valitor leitar að kerfisstjóra/tæknimanni í deild sem sinnir tækniþjónustu 
á rekstrarsviði. Tækniþjónusta sinnir daglegum rekstri og vöktun 
á kerfum og búnaði Valitor ásamt þjónustu við innri og ytri viðskiptavini.
Deildin er tvískipt þar sem annar hópurinn sinnir þessum verkefnum 
í dagvinnu og hinn hópurinn gengur vaktir til að mönnun sé tryggð
allan sólarhringinn.

Við leitum að tæknimenntuðum einstaklingi með jákvætt hugarfar 
og þjónustulund í báða hópana.

KERFISSTJÓRI/TÆKNIMAÐUR
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KAFFIBARÞJÓNAR 
ÓSKAST 

Te & Kaffi leitar að starfsfólki til að bætast í hóp 
okkar jákvæðu, duglegu og framúrskarandi 

kaffibarþjóna sem fyrir eru á kaffihúsum okkar.

Við leitum að hressum einstaklingum í fullt- 
og hlutastarf sem vilja vinna í skemmtilegu 

og krefjandi starfsumhverfi. Reynsla af 
þjónustustörfum æskileg.

Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is 
til og með 1. desember 2016, 
Um framtíðarstarf er að ræða

The British Embassy in Reykjavík is now looking 
 for a Communications Officer. This is a full-time 
position of 5 days per week to cover a temporary 

vacancy for 12 months.

Main Purpose of Job:
Produce, publish and manage the content of articles on the 

Embassy’s website and social media accounts; Further  
develop the Embassy’s social media platform, including 
Twitter and Facebook, to increase audience and impact; 
Embassy contact point for public affairs-related issues;  

Assist in managing media relations; Administer the  
Chevening Scholarships programme et al. 

Please visit http://bit.ly/2eJ8GpM for full information  
regarding the role and details of how to apply using the 

online application form. 

The closing date for applications is  
Thursday 17 November 2016 (23:59).

Please note, we are unable to confirm receipt of  
applications; only those candidates who are successful in the 
initial sift will be contacted and invited to attend an interview. 

Job Opportunity  
Communications Officer 

Follow us on 
facebook.com/UKinIceland 
twitter.com/UKinIceland

Viltu komast 
í skólaliðið?
Smiður Tækniskólans
Leitað er að útsjónarsömum smið með frumkvæði, góða þjónustulund og 
reynslu af því að vinna sjálfstætt. Smiður skólans vinnur í samvinnu við starfs-
fólk húsumsjónar að viðhaldi og endurbótum á húsnæði skólans. 

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á gsi@tskoli.is merkt „Smiður“ 
fyrir 21. nóvember næstkomandi.

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins er lí� egur 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.

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.

RÁÐNINGAR
Starfsmenn eru lykill að árangri allra fyrirtækja.
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GLOBAL MASTER DATA 
MANAGER

GLOBAL INFORMATION 
SECURITY & PRIVACY OFFICER

Marel seeks a highly experienced and qualified 
individual for a leadership role, Global Master Data 
Manager (MDM).

Marel seeks an experienced and qualified 
individual for the position of Global Information 
Security & Privacy Officer.  

Marel is the leading global provider of advanced processing systems and services to the Poultry, Meat 
and Fish industries. Marel’s state-of-the-art equipment and systems help food processors of all sizes, in all 
markets, to operate at peak productivity.

Main responsibilities:
•   Define and build up an MDM vision and strategies, execute and 

align within the business.
• Develop, implement and maintain processes, data models, 

quality metrics and best practices.
• Manage a team of Master Data professionals and a virtual 

network of data stewards and agents.

Main responsibilities:
• Establish the information security organization, implement and 

maintain information security strategy.
• Initiate and supervise information security deployment and 

integration throughout the organization. 
• Anticipate the information security threat landscape, trends and 

business needs. 
• Be responsible for the governance and protection of all the 

personal data, dealt with within Marel. 

Deadline for application is 27th November 2016. For further information, contact Stacey B. Katz, 563 8000 or stacey.katz@marel.com. 
Please apply online at marel.com/jobs. 

Requirements:
•   5 to 10 years of relevant work experience. 
•   Completed at least one major data program, preferably global.
•   Business minded, hands-on personality and personal interest in data  
    management.
•   Bachelor’s degree and preferably higher education in relevant topics. 

Requirements:
•   Minimum 5 years of experience as Information Security Officer.
•   Strong analytical and communication skills.
•   Master’s degree in Information Management & Auditing, 
    Business Administration or Computer Sciences. 

EXCITING GLOBAL 
OPPORTUNITIES 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið  

á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, 

flytur inn, dreifir og selur matvæli 

og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks  

og að viðskiptavinir þess geti  

gengið að hágæða þjónustu vísri.

SÖLUMAÐUR HÓTEL 
OG VEITINGADEILDAR

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 Almenn	sala	og	tengsl	
við	viðskipta	vini	Hótel	og	
veitingadeildar

•	 Greining	tækifæra	á	markaði

•	 Náið	samstarf	með	
vörumerkjastjórum	

•	 Tilboðsgerð,	úrvinnsla	og	
eftirfylgni

HÆFNISKRÖFUR: 

•	 Menntun	sem	nýtist	í	starfið,	
fram			leiðslu-	og	matreiðslumenntun	
kostur

•	 Þekking	á	vín-,	bjór-,	kaffi-	og	
matvörumarkaði

•	 Reynsla	af	sölumennsku	

•	 Framúrskarandi	þjónustulund,	
áreiðanleiki ,	skipulag	og	jákvæðni

Umsóknarfrestur	er	ti l	og	með		28.	nóvember	nk.	
Sótt	er	um	á	heimasíðu	Ölgerðarinnar:	umsokn.olgerdin.is

Ölgerðin	leitar	að	metnaðarfullum,	duglegum	og	jákvæðum	sölumanni	
með	þekkingu	og	reynslu	á	hótel-	og	veitingahúsamarkaði.	Fyrirtækjasvið	
Ölgerðarinnar	annast	sölu	og	þjónustar	hótel,	veitingastaði,	bensínstöðvar	
og	skyndibitastaði	með	drykkjar-	og	matvöru.

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og upplýsandi 
þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum sviðum fjölmiðlunar; 
að 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 400 manns.

Umsóknarfrestur er til 18. nóvember.
Áhugasamir sæki um á 365.is

Við hjá 365 leitum að tveimur einstaklingum sem
búa yfir þessum stórkostlegu kostum:

∙ Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærileg reynsla.
∙ Að minnsta kosti tveggja ára starfsreynsla í forritun.
∙ Eiga auðvelt með að vinna í teymi.
∙ Hafa brennandi áhuga á tækninýjungum sem nýtast í starfi.

Gott vald á eftirfarandi tækni er kostur:

∙ C#, .NET Core
∙ Gagnagrunnar og SQL
∙ Smíði veflausna og Rest API
∙ Git og Docker

Við bjóðum:

∙ Gott teymi og lifandi starfsvettvang.
∙ Góðan starfsanda og liðsheild.
∙ Tækifæri til starfsþróunar.

ERT ÞÚ KONUNGUR
KÓÐANS?



Óskast til leigu

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

20459
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 

óskar eftir að taka á leigu um 350-400 m² 
húsnæði fyrir Vínbúð í Garðabæ.

 
Húsnæðið mun skiptast að u.þ.b. 2/3 hlutum í verslunarsvæði 
og 1/3 hluta í lager og starfsmannaaðstöðu.

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum:
1. Vera á skilgreindu verslunarsvæði.
2. Vera nærri stofnbraut eða tengibraut.
3. Liggi vel við almenningssamgöngum.
4. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið.
5. Húsnæðið skal vera á jarðhæð.
6. Húsnæði bjóði upp á að vöruhurð opnist beint út á bak-  
 eða hliðarsvæði.
7. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og næg  
 bílastæði (a.m.k. 25-35 bílastæði sem eru ætluð Vínbúðinni  
 eða sérmerkt Vínbúðinni).
8. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir hreyfi- 
 hamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði fyrir  
 starfsfólk.
9. Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla og/eða lyftara  
 með vörur skal vera góð.
10. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins  
 nálægt 3 á móti 2) og mega súlur, veggir eða annað ekki  
 hamla yfirsýn um verslunarhluta húsnæðisins.
11. Hljóðdempun í verslun skal tryggja góða hljóðvist og  
 birtulýsing skal vera 500 - 600 lux (fer eftir ástandi við skil).
12. Góð aðstaða þarf að vera fyrir starfsfólk ásamt góðu  
 aðgengi fyrir hreyfihamlaða.
13. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem  
 opinberar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks  
 og vera samþykkt af þeim.

Leigutími húsnæðisins er samkomulag.
Húsnæðið skal afhenda samkvæmt samkomulagi og ræðst 
afhendingartími nánar af ástandi þess við afhendingu.

Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem þeir 
hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00, föstudaginn 25. 
nóvember 2016.

Merkt: 20459 - Leiga á húsnæði fyrir Vínbúð ÁTVR í Garðabæ

Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi:

1. Staðsetningu.
2. Teikningar af húsnæði.
3. Afhendingartíma.
4. Ástand húsnæðis við afhendingu.
5. Leiguverð án vsk. og skal það innifela allan kostnað.
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á kröfuliði  
 1- 13 að ofan á leigutímanum.
7. Kvaðir sem kunna að hafa áhrif á starfsemi Vínbúðar á  
 svæðinu.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur Sjúkratryggingar Íslands, samningad. Reykjavík 201611/1471
Sérfræðingur í þjóðhagsvarúð Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201611/1470
Sérfræðingur í vettvangsath. Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201611/1469
Embætti prests í Hjallaprestakalli Biskup Íslands Kópavogur 201611/1468
Þjóðgarðsvörður á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarður Kirkjubæjarkl. 201611/1467
Verkefnisstjóri samsk./viðburða Háskóli Íslands Reykjavík 201611/1466
Starfsmaður sérfræðiteymis Velferðarráðuneyti Reykjavík 201611/1465
Aðstoðarmaður í rannsóknum Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201611/1464
Lögfræðingur Tryggingastofnun, réttindasvið Reykjavík 201611/1463
Tollverðir Tollstjóri Reykjanesbær 201611/1462
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201611/1461
Aðstoðarmaður í býtibúr Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201611/1460
Aðstoðarmaður í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201611/1459
Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201611/1458
Sérfræðingur á efnahagssviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201611/1457
Sérfræðingur, framkv. launaranns. Hagstofa Íslands Reykjavík 201611/1456
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, meðgöngu-/sængurlegud. Reykjavík 201611/1455
Þjónustufulltrúi Ríkisskattstjóri, þjónustuver Akureyri 201611/1454
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri, virðisaukaskattssvið Reykjavík 201611/1453
Lögfræðingur Ríkisskattstjóri, skráasvið Reykjavík 201611/1452
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri, einstaklingssvið Egilsstaðir 201611/1451
Bókari  Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201611/1450
Matreiðslumaður Landspítali, eldhús Reykjavík 201611/1449
Starfsmaður Landspítali, eldhús Reykjavík 201611/1448
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, sjúkraþjálfun á Grensás Reykjavík 201611/1447
Sjúkraþjálfari/hreyfistjóri Landspítali Reykjavík 201611/1446
Sérfræðingur Ríkisendurskoðun, endurskoðunarsvið Reykjavík 201611/1445
Löggiltur endurskoðandi Ríkisendurskoðun, endurskoðunarsvið Reykjavík 201611/1444
Sérfræðingur Þjóðskjalasafn Reykjavík 201611/1443
Námsstaða deildarlæknis Landspítali, augndeild Reykjavík 201611/1442
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Landakot, útskriftardeild Reykjavík 201611/1441
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, líknardeild Reykjavík 201611/1440
Sjúkraliði Heilsugæslustöð Selfoss Selfoss 201611/1439
Forstöðumaður þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnun Reykjanesbær 201611/1438
Þjónustustjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201611/1437
Yfirmaður fasteigna og búnaðar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201611/1436
Ljósmæður Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201611/1435
Læknir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201611/1434

Frekari upplýsingar veitir framkvæmda- og þjónustufulltrúi Norðurþings, 
Gunnar Hrafn Gunnarsson – gunnar@nordurthing.is - sími: 464-6100

Um er að ræða 1377,4 m2 vörugeymslu sem byggð var árið 1968. Eignin stendur á 3460 m2 viðskipta- og þjónustulóð 
í miðbæ Húsavíkur. Um er að ræða stærstu lausu lóð til uppbyggingar í miðbæ Húsavíkur sem í boði hefur verið um 
árabil. Tilvalinn staður til uppbyggingar á verslun eða afþreyingu í einum af vinsælustu ferðamannabæjum landsins.

Óskað er e�ir að tilboðsgjafar skili inn verðtilboði og greinargerð 
um uppbyggingaráform á lóðinni ásamt tillögum að framtíðar- 
útliti og hönnun á umræddri lóð. Í greinargerð með tilboðinu sé 
jafnframt að finna tímase�a áætlun um framkvæmdir.

Tilboð ásamt greinargerð berist fyrir kl 16:00, 
mánudaginn 28. nóvember 2016 
í lokuðum umslögum merkt:
Norðurþing - v. Sala / Skemma við Vallholtsveg 10
b/t Gunnars Hrafns Gunnarssonar
Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík

Sveitarfélagið Norðurþing áskilur sér ré� til að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.

Norðurþing óskar e�ir tilboðum í fasteignina 
við Vallholtsveg 10 / “Skemmuna” á Húsavík.

Einstakt uppbyggingartækifæri 
í miðbæ Húsavíkur

ALP/GÁK bílaverkstæði óskar eftir að ráða 
bifreiðasmið og bílamálara til starfa.
Fjölbreytt og skemmtilegt framtíðarstarf.  
Umsóknir sendist á alpretting@simnet.is
Einnig er hægt að hafa samband við Böðvar í s: 897-7517

Sölumenn óskast
Öflugt styrktarfélag óskar eftir sölumönnum strax, 

jafnvel er um framtíðarstarf að ræða
Föst launatrygging og góðar bónus greiðslur.

Áhugasamir merki umsókn #öflug sala#

Verslunarstjóri óskast í Firðinum
Vinnutími virka daga 10-18 og 2.hvern laugardag 

11-16 laun samkomulag, við erum opin fyrir fólki á 
öllum aldri íslenska skilyrði.

Áhugasamir merki umsókn #verslunarstjóri#

Umsóknir sendist á siggasig2010@hotmail.com



Seltjarnarnesbær www. seltjarnarnes. is

um deiliskipulag  
á Seltjarnarnesi

Í samræmi við 41-43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi á Seltjarnarnesi.

Vestursvæði
Bæjarstjórn Seltjarnarness samþykkti þann 9. nóvember 
2016 að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi Vestur-
svæðis á Seltjarnarnesi, sem nær yfir nokkur eldri 
deiliskipulagssvæði vegna Lækningaminjasafns, vestan 
íbúabyggðar, Suðurnes, Gróttu, Safnatröð og svo til við-
bótar íbúðagöturnar, Sefgarðar, Sævargarðar, Neströð, 
Nesbala og húsin við Lindabraut vestan götu ásamt 
öllum strandsvæðum. Gerð er tillaga um uppbyggingu á 
nokkrum lóðum. Deiliskipulagssvæðið umlykur deili-
skipulag íbúðasvæðisins í Bygggörðum sem ekki er hluti 
deiliskipulags Vestursvæðis. 

Tillaga að nýju deiliskipulagi Vestursvæða, sem hér 
er auglýst, er í samræmi við tillögu að endurskoðuðu 
aðalskipulagi með gildistíma 2015-2033, sem auglýst var 
laugardaginn 5. nóvember í samræmi við 31. gr. skipu-
lagslaga nr. 123/2010. Nánar um tillöguna vísast til  
kynningargagna.

Tillagan liggur frammi á 1. hæð skrifstofu Seltjarnarnes-
bæjar að Austurströnd 2 virka daga kl. 8:00 -14:00 frá 
14. nóvember 2016 til 31. desember 2016. Einnig má sjá 
tillöguna á heimasíðunni, www.seltjarnarnes.is undir 
liðnum skipulagsmál.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til 
að kynna sér tillöguna. Ábendingar og athugasemdir við 
tillöguna skal skila skriflega til Þjónustuvers Seltjarnar-
nesbæjar merkt, b.t. byggingarfulltrúa, eða á netfangið 
postur@seltjarnarnes.is eigi síðar en 31. desember 2016. 

Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar  
athugasemdir með tölvupósti.

Seltjarnarnesi, 10. nóvember 2016.
Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri.

AUGLÝSING

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

ÚTBOÐ
Grindavíkurbær óskar eftir eftir tilboðum í byggingu 
6 íbúða fyrir aldraða við Víðihlið í Grindavík. 

Um er að ræða viðbyggingu á tveimur hæðum við núveran-
di íbúðir aldraðra. Verkið er fólgið í jarðvinnu, uppsteypu, 
fullnaðarfrágangi innan- og utanhúss ásamt frágangi lóðar. 
Helstu magntölur eru: Gröftur 700 m3, fyllingar 700 m3, flei-
gun klappar 300 m3, mót 1870 m2, bending 19000 kg, steypa 
260 m3. 

Áætlað er að verk geti hafist 19. desember 2016 og verklok 
eru 31. mars 2018.

Útboðsgögn verða send á tölvutækuformi til þeirra er þess 
óska frá og með þriðjudeginum 15. nóvember 2016.  Áhuga-
samir skulu senda upplýsingar um fyrirhugaðann bjóðanda 
ásamt tengilið, síma og netfangi til Tækniþjónustu SÁ ehf á 
netfangið thg@t-sa.is eða í síma 421-5105.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 
62, í lokuðu umslagi merktu viðkomandi verki fyrir kl: 11:00 
þriðjudaginn 6. desember 2016, þar sem þau verða opnuð í 
viðurvist þeirra er þess óska.

G A R Ð A T O R G I  7
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Garðabær auglýsir húsnæði til leigu fyrir 
nuddstofu í þjónustumiðstöð Ísafoldar, 
Strikinu 3, Sjálandshverfi í Garðabæ. 

Gólfflötur húsnæðis: 14,2m²

Ísafold er hjúkrunarheimili og þjónustu- 
miðstöð. Á 2. – 4. hæð er hjúkrunarheimili 
með 60 hjúkrunarrýmum. Þjónustumiðstöð er 
á 1. hæð með 16 dagdvalarrýmum, 
hárgreiðslustofu, fótaaðgerðastofu, 
sjúkraþjálfunarstöð, vinnustofu, bakaríi, 
samkomusal og skrifstofum fyrir félagslega 
heimaþjónustu og liðveislu.  

Áhugasamir aðilar skulu skila upplýsingum 
um sig og væntanlegan rekstur í þjónustuver 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ, eigi 
síðar en föstudaginn 25. nóvember kl. 12:00. 

Nánari upplýsingar eru á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is.

ÍSAFOLD HJÚKRUNARHEIMILI 
OG ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

HÚSNÆÐI FYRIR 
NUDDSTOFU

Innkaupadeild

Ný útboð/verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

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

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

ÚTBOÐ

Um er að ræða 
tvíly� timburhús 
klæ
 að utan með 
bárujárni. Eignin er 
byggð árið 1958 og 
er 241,1 m2 stærð, 
á 127 m2 iðnaðar- 
og athafnalóð í 
hjarta mið- 
hafnarinnar á 
Húsavík.

Óskað er e�ir að tilboðsgjafar skili inn verðtilboði og greinargerð um 
uppbyggingaráform á lóðinni ásamt tillögum að framtíðarútliti og hönnun 
hússins. Þessar tillögur skulu taka mið af  ríkjandi aðal- og deiliskipulagi, 
sem og ásýnd svæðisins í nágrenni eignarinnar. Í greinargerðinni skal 
jafnframt sýnt fram á tímase
a áætlun um framkvæmdir á lóðinni. 

Tilboð ásamt greinargerð berist

fyrir kl 16:00

mánudaginn 28. nóvember 2016

í lokuðum umslögum merkt:

Norðurþing - v/ Sala – Flókahús

b/t Gunnars Hrafns Gunnarss.

Ketilsbraut 7-9, 640 HúsavíkAthugið að kvaðir eru á að kaupandi geri viðeigandi brunavarnir á húsinu til 
samræmis við ákvæði brunavarnarlaga um eldvarnir milli einstakra fasteigna. 

Einstakt uppbyggingartækifæri 
á Húsavík

Sveitarfélagið Norðurþing áskilur sér ré
 til að taka hvaða tilboði sem er 
eða hafna öllum.

Frekari upplýsingar veitir framkvæmda- og þjónustufulltrúi Norðurþings, 
Gunnar Hrafn Gunnarsson – gunnar@nordurthing.is - sími: 464-6100

Norðurþing óskar e�ir tilboðum í fasteignina 
að Hafnarsté� 13 / “Flókahús”, á Húsavík

Myndlistarmenn 
Rithöfundar
Tónlistarmenn
Menningar- íþrótta- og frístundanefnd Hveragerðisbæjar 
auglýsir eftir umsóknum um dvöl í listamannahúsinu  
Varmahlíð í Hveragerði.
Íbúðarhúsið er búið öllum húsgögnum og eldunartækjum. 
Gestalistamenn fá endurgjaldslaus afnot af húsinu en gert 
er ráð fyrir að þeir kynni sína listgrein í samfélaginu.

Óskað er eftir skriflegum umsóknum, sem sendist til menn- 
ingar- og frístundafulltrúa Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 
810 Hveragerði eða rafrænt til jmh@hveragerdi.is.  
Í umsókn þarf að koma fram æskilegt dvalartímabil og að 
hverju listamaðurinn hyggst vinna meðan á dvölinni stendur.  

Úthlutun dvalartímabila mun fara fram frá janúar n.k. til og 
með desember 2017, mánuð í senn.  
Nánari upplýsingar hjá menningar- og frístundafulltrúa s. 
483 4000

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu Hveragerðisbæjar

www.hveragerdi.is 
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember n.k. 

Innkaupadeild

Ný útboð/verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Viðbygging Sundhöll Reykjavíkur. Flísalagnir úti,   
 útboð nr. 13817.

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

ÚTBOÐ

Hárgreiðslustofa til sölu 
eða leigu
Fullbúin og glæsileg hárgreiðslustofa til sölu eða 
leigu. Nálægt miðbænum. 6 stólar og pláss fyrir 
fleiri. Auðveld kaup.

Nánari upplýsingar: fallegthar@gmail.com



Daggarvellir 6A
221 Hafnarfjörður
Vel skipulögð, þrjú svefnherbergi

Stærð: 92,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 26.100.000

Verð: 35.900.000
RE/MAX Senter kynnir vel skipulagða 85, 4 fm. fjögurra herbergja íbúð á 3 hæð (efstu hæð) með
sérinngangi í mjög snyrtilegu fjölbýli, á góðum stað á völlunum í Hafnarfirði. Eldhús þar er opið inn í
stofu með útgengi út á stórar flísalagðar suðaustur-svalir, þrjú rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi og
þvottahús auk 7 fm sérgeymslu. Samtals er íbúð og sérgeymsla 92,4 fm.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS 13. NÓVEMBER KL. 16:30-17:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

661-6056

Hofakur 5
210 Garðabær
Íbúð með lyftu og bílakjallara

Stærð: 157,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 50.450.000

Verð: 59.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu mjög fallega og vel skipulagða 141,9 fm íbúð í Hofakri 5, 210
Garðabæ. Þrjú svefnherbergi. Eikarplankaparket á gólfum, granít eldhúsborðplötur og suðursvalir með
svalalokunum. Íbúð er á 2 hæð til hægri í mjög snyrtilegu, viðhaldslitlu fjölbýli með lyftu og stórri 15,4
fm sérgeymslu. Samtals er íbúð og geymsla 157,3 fm. Íbúðinni fylgir einnig sérmerkt bílastæði í lokaðri
bílageymslu ásamt aðgengi að þvottaaðstöðu og sérdekkjageymslu innan bílageymslu.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS 13. NÓVEMBER KL. 14:00-14:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

661-6056

Drekavellir 26
221 Hafnarfjörður
4ja herbergja íbúð með bílastæði

Stærð: 125,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 32.750.000

Verð: 43.900.000
RE/MAX Senter kynnir vel skipulagða og fallega 4ra herbergja 125,8 fm íbúð á 7. hæð í fallegu  fjölbýli
á Völlunum í Hafnarfirði. Tvær svalir eru á eigninni með fallegu útsýni til suðurs og norðurs. Rúmgott
þvottahús og geymsla innan íbúðar. Eigninni fylgir merkt stæði í bílageymslu.  Íbúðin er í nálægð við
grunn- og leikskóla, íþróttasvæði, þjónustukjarna og fallegar gönguleiðir og útivistarsvæði. Eign sem er
hægt að mæla með.
Frekari upplýsingar veitir Guðrún Þ. Helgadóttir í síma 820-0490

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús nk. sunnudag frá kl.16 -16:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

8200490

Skúlaskeið 2
220 Hafnarfjörður
Einbýlishús í hjarta Hafnarfjarðar

Stærð: 170,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1929

Fasteignamat: 36.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
RE/MAX Senter kynnir fallegt 170,8 fermetra einbýlishús við Skúlaskeið 2 í Hafnarfirði með fallegu
útsýni yfir Hellisgerði, höfnina og miðbæ Hafnarfjarðar. Húsið er á þremur hæðum, eignin var mikið
endurnýjuð árið 1990 og byggt var við eignina stigahús og bílskúr. Eign sem býður upp á mikla
möguleika á fallegum stað.
Allar frekari upplýsingar veitir Guðrún Þ. Helgadóttir sölufulltrúi í síma 820-0490 eða á netfangið
gudrun@remax.is.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús nk. sunnudag frá kl.17 -17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

8200490

Senter

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Gunnar Sverrir
Sími 862 2001

Ástþór Reynir
Sími 899 6753

Vallakór 2c 
203 Kópavogur
4ra.herb. stórar svalir, bílastæði

Stærð: 123,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 37.500.000

Verð: 41.500.000
RE/MAX SENTER KYNNIR:  Íbúð með 24fm svölum við Vallakór 2. Um er að ræða fallega og rúmgóða
4ra herbergja íbúð með stórum svölum (24fm). Eigninni fylgir stæði í bílgeymslu.
Eignin skiptist í stofu, eldhús, borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, fataherbergi, baðherbergi,
barnaherbergi, anddyri, þvottahúsi og geymslu. Allar innréttingar og innihurðir eru sérsmíðaðar.
Íbúðirnar er með parketi á gólfum nema á baðherbergjum, þvottahúsi og forstofu, þar koma flísar á gólf.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

opið hús á mánd. 14 nóv kl.18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Hörgshlíð 20
105 Reykjavík
Opið hús Sunnudag 15.00-15.30

Stærð: 176 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 52.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 66.900.000
Verið velkomi í Opið hús Sunnudag kl. 15.00-15.30
Björt og falleg hæð í Hlíðunum. Eignin er fimm herbergja með þremur svefnherberjum og tveimur
stofum. Björtu alrými þar sem er stofa, borðstofa og skáli / . Auðvelt að búa til fjórða herbergið á
hæðinni.Gott tækifæri til að eignast eign í þessu vinsæla hverfi.

Upplýsingar veita Kristín Ósk S.822-6800 kor@remax.is / Ástþór Reynir S.414-4700 arg@remax.is.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Hæð í Hlíðunum

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8226800

Opið
Hús RE/MAX SENTER KYNNIR: 

Glæsilegt einbýlishús tveimur hæðum á 
vinsælum stað fyrir ofan Elliðaárdalinn 
í Árbæ. 

Húsið er vandað og sérlega vel viðhaldið.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Malarás 4
110 Reykjavík

Stærð: 345 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1980

Opið hús mánudaginn
14. nóv. kl. 18:00 - 18:30

Verð:   91.900.000

Senter

Súluhöfði 21
Mosfellsbær
Glæsileg eign með miklu útsýni

Stærð: 335,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 63.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 74.900.000
RE/MAX SENTER kynnir glæsilega 335,4 fm eign við Súluhöfða með miklu og fallegu útsýni til sjávar
og fjalla. Snyrtilegur og frágengin garður með timbuverönd og heitum potti. Á neðri hæð er stúdíóíbúð
sem tilvalin er til útleigu. Eignin skiptist í efri og neðri hæð og bílskúr. Á efri hæð eru 4-5 herb, þar af eitt
með fataherbergi og annað með sólskála. Einnig eru 2 stofur og sjónvarpsstofa, 2 baðherbergi og
eldhús. Bílskúr er 44 fm. Eignarhluti í húsinu er 75% en húsið er tvíbýli.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðný Maríanna
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudny@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD 14. NÓV KL 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

899 5447
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Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

HVERFISGATA 50 - 101 RVK.

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 12. NÓV. KL. 13:30 – 14:00
116,5 fm íbúð á þessum vinsæla stað í 101 Reykjavík. 
Ein íbúð á hæð. 
Spennandi eign á góðum stað sem býður upp á mikla möguleika. 
Verð: 46.9 millj.

OPIÐ HÚS

Nýkomið í sölu á besta stað í Hafnarfirði 480 fm atvinnuhúsnæði 
sem býður upp á mikla möguleika, m.a. að skipta húsnæðinu í 4-8 
smærri bil. Góð framlóð og baklóð.  Fín aðkoma. Verð 90 millj. 
Nánari uppl. gefur sölustjóri Hraunhamars Helgi Jón 893-2233 
eða helgi@hraunhamar.is

Kaplahraun - Atvinnuhúsnæði - Hf

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

Sléttuvegur 15  íbúð 306  - 103 Reykjavík

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Allar nánari uppl. veitir Eggert Ólafsson,  
lögg. fast., S: 893 1819 eða eggert@eignatorg.is

FYRIR 55 ÁRA OG ELDRI *LAUS STRAX* ÚTSÝNI
Opið hús mánudag 14. nóv. kl. 12:00 -13:00

Rúmgóð 3ja herbergja, 95,2 fm íbúð á 3. hæð, fyrir 55 ára og 
eldri. Yfirbyggðar suðvestursvalir með glæsilegu útsýni.  Lyfta 
og húsvörður. Sameiginlegur samkomusalur, sauna, æfingasalur 
og heitur pottur. Hárgreiðslu- og snyrtistofa. Stutt í Fossvogsdal, 
Nauthólsvík og Öskjuhlíð. Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS

Ögurhvarfi 6
203 Kópavogi
www.fasteignasalan.is

Til sölu fallegt 164 fm parhús við Egilsgötu 32, 101 Reykjavík.

OPIÐ HÚS í dag laugardag milli 15-16
Til sölu fallegt parhús við Egilsgötu 32, 101 Reykjavík. 
Eignin er á þrem hæðum með inngang inn á miðhæð og kjallara. 
Herbergin eru fjögur, tvö baðherbergi, eldhús á miðhæð og kjallara.
Stutt er í þjónustu, skóla, BSÍ og miðbæ Reykjavíkur
Þetta er eign sem bíður upp á mikla möguleika.

Ágúst
Nemi til Lögg. 
fasteignasala
611 6660

Guðbergur 
Löggiltur 
fasteignasali
893 6001

HOFTEIG 20, jarðhæð

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Um er að ræða sérhæð á besta stað í Teigahverfinu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu. 
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins,  innan af því er rúmgott hol og inn 
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla,  baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem 
útgengt er á hellulagða verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð.  Í eldhúsi er viðarinnrétting,  
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt og í því er stór flísalagður sturtuklefi.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS -  SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030
Fax 588-2033 • Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS   
SUNNUDAG 13. NÓV.KL. 
15:30 – 16:00             
4ra herbergja búð á efri hæð 
(íbúð 203)  í 2ja hæða fjölbýli 
við Hólmgarð. Húsið er teiknað 
af Kjartani Sveinssyni árið 
1978. Íbúðin snýr í suður en 
er einnig með glugga í austur 
og vestur.  Íbúðin er forstofa,  
hol/sjónvarps hol. björt stofa 
og borðstofa með aðgengi út 
á skjólgóðar og stórar suður 
svalir. Eldhúsið er gott með 
glugga og vel skipulagt. Á 
svefnherbergja gangi eru tvö 
barnaherbergi og hjónaherbergi 
og flísalgt baðherbergi. Mikil 
sameign í kjallara m.a. sauna og 
leikherbergi. 
Ásett verð: 43,9 millj.  

 HÓLMGARÐUR 50 – EFRI HÆÐ

Áhugasamir velkomnir milli 
kl. 15.30 og 16.00  á morgun, 
sunnudag.  
Sigrún og Bergþóra taka á móti 
ykkur s: 698-8644. 

Nánari upplýsingar veitir 
Ægir s: 896-8030.

OPIÐ HÚS

Lúxus 200 fm hús í flottu hverfi nálægt Pattaya ströndinni  
til sölu. Í húsinu eru 4 stór svefnherbergi með nýjum  
hjónarúmum, fataskápum, flatskjá sjónvörpum, loftkælingu ofl. 

4 fín baðherbergi með innréttingum og öllum tækjum.   
Mjög stórt og fallegt eldhús og borðstofa með öllum tækjum  
og tólum. 
 
Þvottahús og búr með innréttingum og öllum tækjum.   
Stór og mikil stofa með stórum flatskjá, hljómflutningskerfi, 
leðursófasetti og öðrum lúxus, hlaðin listaverkum. 

Góður bíll, sem nýr getur fylgt með. 

Stutt í 20 frábæra golfvelli.  7 mín. akstur í flotta báta  
og snekkjuhöfn. 5 mín. akstur í eina glæsilegustu  
íþróttahöll Asíu.
 
Glæsilegir verslunarkjarnar í grennd.   
Sundlaugar í næsta nágrenni.  Frábært veðurfar allt árið.
 
Gott og gestrisið fólk.  Hagstætt verðlag og fullkomin  
læknisþjónusta á hátæknisjúkrahúsum. Engir biðlistar.
 
Skipti möguleg á góðri fasteign á höfuðborgarsvæðinu,  
jörð eða sumarhúsi.
 
Allar nánari uplýsingar ásamt myndum fyrir hendi.   
Áhugasamir sendi helstu upplýsingar ásamt  
nafni og símanúmeri á netfangið josakco@gmail.com

THAILAND HEILLAR !

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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

Ögurhvarfi 6
203 Kópavogi
www.fasteignasalan.is

Til sölu fallegt 164 fm parhús við Egilsgötu 32, 101 Reykjavík.

OPIÐ HÚS í dag laugardag milli 15-16
Til sölu fallegt parhús við Egilsgötu 32, 101 Reykjavík. 
Eignin er á þrem hæðum með inngang inn á miðhæð og kjallara. 
Herbergin eru fjögur, tvö baðherbergi, eldhús á miðhæð og kjallara.
Stutt er í þjónustu, skóla, BSÍ og miðbæ Reykjavíkur
Þetta er eign sem bíður upp á mikla möguleika.

Ágúst
Nemi til Lögg. 
fasteignasala
611 6660

Guðbergur 
Löggiltur 
fasteignasali
893 6001

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.



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.

KARFAVOGUR 13
104 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. 
NÓVEMBER KL. 16.00-16.30

Rúmgóð íbúð í þríbýlishúsi
• Tvö svefnherbergi 
• Fallegur arinn
• Sér inngangur 
• Sér þvottahús  
• Stór garður 
• Rólegt hverfi
• V. 34,9 milj.

SKIPHOLT 11 -105 RVK
LAUSAR TIL 
AFHENDINGAR.

• Glæsilegar 3 - 4 herb., nýjar útsýnisíbúðir 
  á 4.hæð.
• Íbúðir eru 120 – 130 fm / gengið inn af svölum.
• Rúmgóðar 30 – 70 fm suður-svalir með 
   íbúðum.
• Parket er komið á gólf minni íbúðar
• Lyfta er í húsi og sérmerkt bílastæði.
• Vandaðar innréttingar frá PARKA
• Verð: 67,9 – 69,9 millj. 

LAMBASEL 6 - 109 RVK.
BÓKIÐ SKOÐUN!

Frábærlega vel staðsett og vel skipulagt 
einbýlishús við Lambasel 6, 239,9 fm. Þ.a. 
Innbyggður bílskúr 33,9 fm.  Óskráð rými er 
80 fm. og mjög vel nýtanlegt, heildarstærð er 
ca. 320 fm.  Uppbygging og skipulag húss er 
mjög vel úr garði gert.  Eignin afhendist fokheld 
að innan og tilbúinn að utan, lóð verður gró-
fjöfnuð.  Afhending janúar / febrúar 2017. 

V. 62,9 millj.

JÖRFAGRUND 18 - 116 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN!

• Bjart og vel skipulagt 176,4 fm raðhús.  
• Frábært útsýni.
• Íbúðarhlutinn er 145,1 fm og bílskúr er 31,3 fm 
• Innangengt í bílskúr. 
• Góður pallur í skjólsælum garði.
• 3 svefnherbergi. 

V. 46.9 millj.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
NADÍA KATRÍN BANINE 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Opið hús sunnudag 13. nóv frá kl. 16:00 – 16:30
Verið velkomin, heitt á könnunni!
Sérlega rúmgóð og björt 92,8 fermetra íbúð á þessum yndislega stað.
Innangengt í Jónshús.  Laus við kaupsamning 
Allar nánari uppl. veitir Elka s: 863-8813 elka@gardatorg.is

Strikið 10, Sjálandi Garðabæ, íbúð 207

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús laugardag 12. nóv. frá kl. 13:00 – 14:00 
Velkomin, heitt á könnunni!
Hesthús: Rúmgott og bjart  vel útbúið staðsteypt 12 hesta hús, 
endahús, kaffistofa og snyrting, hnakkageymsla og hlaða. Sér gerði.  
Frábær aðstaða fyrir hesta og menn. 
Allar nánari uppl. veitir Sigurður s: 898-3708 sigurdur@gardatorg.is

Sörlaskeið 21, Hafnarfirði

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 20 ár!
Sóltún 20, 105 Reykjavík einar@egfasteignamidlun.is

GARÐASTRÆTI 11A, HÁKOT 

EINSTAKT  OG FRIÐAÐ EINBÝLISHÚS Í GRJÓTAÞORPINU SEM GEYMIR DÝRMÆTA BYGGINGARSÖGU 
REYKJAVÍKUR. Húsið sem er byggt árið 1893, stendur efst í Fischersundi á 177,5 fm eignarlóð, er ein hæð og ris 
sem er portbyggt að hluta. Undir helming hússins er kjallari. Kjallarinn og hæðin eru hlaðin úr höggnu grágrýti en risið 
og stigahúsið sem er byggt seinna eru úr timbri og klædd bárujárni. Það skiptist þannig að á hæðinni er lítið hol, stofa 
og eldhús og í risinu eru tvö góð svefnherbergi og baðherbergi. Undir húsinu er svo kjallari sem ekki er með fullri 
lofthæð en þar eru geymslur og þvottaaðstaða.

TILBOÐ ÓSKAST

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir 
Einar Guðmundsson lögg. fasteignasali

s.896 8767

www.egfasteignamidlun.is

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.



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
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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

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við Háteigsveg í Reykjavík. Húsið er á tveimur hæðum auk 
kjallara. Bílskúr tilheyrir. Húsið er skráð samtals 328,1 fm hjá Þjóðskrá Íslands, þar af íbúðarrými 
265,3 fm og bílskúr 37 fm. Á aðalhæð hússins eru glæsilegar stofur, eldhús og snyrting. Á efri hæð 
eru fjögur herbergi og baðherbergi. Stórar svalir eru frá efri hæð hússins og fallegt útsýni. Í kjal-
lara er 2ja herb. íbúð, geymslur og þvottahús. Stór falleg lóð. Húsið er teiknað af Ágústi Pálssyni 
arkitekt. Einstök staðsetning gegnt Háteigskirkju.  
Verð 110 millj. Nánari uppl. veita Sverrir Kristinsson lg. fasteignasali , sverrir@eignamidlun.is og 
Magnea S. Sverrisdóttir lg. fasteignasali s: 861 8511.

Vel staðsett 164,5 fm parhús á þremur hæðum við Egilsgötu í 101 Reykjavík. Stór lóð aftan við 
húsið. Á 1. hæð eru m.a. stofa, eldhús og herbergi. Á 2. hæðinni eru m.a. þrjú herbergi, sólstofa og 
baðherbergi. Í kjallaranum eru m.a. herbergi, eldhús, snyrting, og þvottahús. 
Verð 69 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Andri Guðlaugsson lögg. fasteignasali s. 662-2705 ,  
andri@eignamidlun.is Opið hús sunnudaginn 13. nóv. milli 15:00 og 15:30.

Mjög falleg og vel staðsett 203 fm sérhæð með aukaíbúð í risi og bílskúr. Húsið er óvenju glæ-
silegt með frönskum gluggum og fallegum kvistum. Aðalhæðin er 4ra herbergja með tveimur 
fallegum stofum. Í risi er ca 52 fm  2ja herbergja sér íbúð.  Húsið var endursteinað árið 2007. Sama 
ár var þak endurnýjað ásamt gluggum og glerjum. Frábær staðsetning. Örstutt í skóla, leikskóla, 
sundlaug, verslanir og fl. Verð 79,5 millj. Opið hús á mánudaginn 14. nóv. milli 17:15 -17:45

Glæsileg mikið endurnýjuð samtals ca 160 fm efri hæð m. bílskúr í mikið endurnýjuðu frábærlega 
vel staðsettu fjórbýlishúsi á mjög góðum stað við Kvisthagann í vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin er 
mikið yfirfarin og endurnýjuð á síðastliðnum árum í tíð núverandi eigenda m.a. eldhús, baðher-
bergi, gólfefni, rafmagnstafla, gluggar og gler að hluta, svalahurðir, þak endurnýjað ásamt því að 
húsið sjálft var viðgert og málað síðasliðið sumar.  Sameiginlegur inngangur með íbúð í risi.  
V. 76,5 m. Opið hús mánudaginn 14. nóv. milli 17:15 og 17:45. 

Glæsilegt 473,3 fm einbýlishús við Fjólugötu í Þingholtunum. Húsið er á tveimur hæðum auk 
kjallara. Tvöfaldur sérstæður bílskúr með geymslu og sólstofu. Mjög fallegt útsýni er úr húsinu 
m.a. yfir Tjörnina. Húsið var endurnýjað/endurbyggt að nánast öllu leyti árið 2002 og var hvergi 
til sparað. Mikil áhersla var á að halda í upprunalegt útlit hússins m.a. hvað varðar þak hússins, 
gluggasetningu og skipulag. Frá þessum tíma hefur verið gott viðhald á húsinu. Möguleiki er á sér 
íbúð í kjallara. Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson lg. fast.sali, sverrir@eignamidlun.is 
og Magnea S. Sverrisdóttir lg. fast.sali s: 861 8511.

Vorum að fá í sölu 330,5 fm einbýlishús með bílskúr við Sóleyjargötu. Húsið er á tveimur hæðum 
auk kjallara. Á aðalhæð hússins eru m.a. stofur, borðstofa, sólstofa og eldhús. Á efri hæð hússins 
eru 3-4 herbergi, baðherbergi og snyrting. Stórar svalir eru útaf efri hæðinni. Í kjalllara eru her-
bergi, geymslur og þvottahús. Sér inngangur er í kjallarann en einnig innangengt. Fallegt útsýni 
er úr húsinu. Einstök staðsetning við miðbæ Reykjavíkur. Nánari upplýsingar veitir Magnea S. 
Sverrisdóttir fasteignasali í síma 861 8511 , magnea@eignamidlun.is Verð 129 millj.  
Opið hús miðvikudaginn 16. nóv. milli 12:15 og 12:45.

HÁTEIGSVEGUR 46, 105 REYKJAVÍK

EGILSGATA 32, 101 REYKJAVÍK

HAGAMELUR 19, 107 REYKJAVÍK

KVISTHAGI 19, 107 REYKJAVÍK

FJÓLUGATA 1, 101 REYKJAVÍK SÓLEYJARGATA 37, 101 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



25 íbúða fjölbýlishús á 5 hæðum í 
hjarta Lindarhverfisins. 

Íbúðirnar eru frá 3ja til 5 herbergja 

ásamt þakíbúðum. Stærðir eru frá 

82-193 fm. Íbúðir eru hannaðar með 

frábæra nýtingu í huga á öllum rýmum. 

Á efstu hæð eru þrjár lúxus íbúðir með 

stórum þaksvölum og stórbrotnu útsýni. 

Innréttingar eru vandaðar og fylgja 

ísskápur, uppþvottavél, þvottavél 

og þurrkari öllum íbúðum. Stæði í 

bílgeymslu er með flestum íbúðum. 

F r á b æ r  s t a ð s e t n i n g  o g  s t u t t  í  

stofnæðar höfuðborgasvæðisins.  

Öl l  tæki  koma frá Ormsson.

Nýbygging 

Álalind 2 5 herb.
120 fm
Með stæði

Verð frá: 

54,9 millj.

101

4ra herb.
100 fm
án stæðis

Verð frá: 

44,9 millj.

102

3ja herb.
82 fm
Með/án 
stæðis

Verð frá: 

38.4 millj.

202

GG Verk var stofnað árið 2006 og eru eigendur þess 

þriðja kynslóð smiða í f jölskyldu sinni og búa yfir 

áratuga reynslu í faginu. Eigendur og starfsmenn GG 

taka hlutverki sínu alvarlega en það er að byggja vönduð 

mannvirki sem byggð eru innan tilskilins tímaramma  

- af framúrskarandi fagmennsku.

Fyrirtækjamenningin ber þess einkenni að vera byggt á 

fjölskyldugrunni en hugmyndafræði og gildi fyrirtækisins 

taka fyrst og fremst mið af góðum ytri og innri samskiptum 

þar sem samvinna, þátttaka og teymisvinna gegna 

veigamiklu hlutverki. Gildi félagsins eru góð samskipti, 

ábyrgð, traust og snyrtimennska. 

GG Verk starfar eftir ISO 9001 gæðakerfi en félagið hlaut 

þá gæðavottun árið 2015 og starfar því undir virku innra og 

ytra gæðaeftirliti. Fyrirtækið er annar byggingaverktakinn 

á landinu til að öðlast slíka gæðavottun.

Nánari upplýsingar á www.ggverk.is

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

Júlíus Jóhannsson
sölustjóri
Sími: 823 2600
julius@kaupsyslan.is 

Nánari  upplýsingar veita:

www.miklaborg.is   5697000
Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178
atli@miklaborg.is

Monika Hjálmtýsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími:  823 2800
monika@kaupsyslan.is 

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  697 9300
svan@miklaborg.is

Jóhannes E. Levy 
lögg. fasteignasali
Sími:  823 2500
johannes@kaupsys-



SIFJARBRUNNUR 10-16
SÖLUSÝNING

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

GYLFA JENS GYLFASON 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 
Netfang: gylfi@trausti.is 

Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

BRYNDÍS BÁRA I. 
EYJÓLFSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
616-8985 

JÓHANNA GUÐRÚN 
MAGNÚSDÓTTIR
Sölufulltrúi. Lögfæðingur.
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu. 
845-6305 

BÁRA DANÍELSDÓTTIR
Skrifstofustjóri
693-1837

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala  
trausti@trausti.is  

s.546-5050  
Vegmúla 4  

108 Reykjavík

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 13. NÓVEMBER KL.13.00-14.00 

Glæsileg uppsteypt tveggja hæða raðhús á 
frábærum stað við Sifjarbrunn 10-16. 

Um er að ræða fjögur raðhús með innbyggðum bílskúr. 
Húsin skilast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og  

tilbúin til innréttinga að innan.

Húsin eru afhent á byggingarstigi 5. Húsin afhendast klædd að utan 
með ísettum gluggum, gleri, útidyrahurðum og bílskúrshurð.  

Gólf eru flotuð og hitalögn í gólfum tilbúin til notkunar.  
Veggir eru tilbúnir fyrir sparsl og málningu.  

Lóð er grófjöfnuð. Bílastæði með sorpgeymslu.  
Þak er fullbúið. Húsin eru staðsett í Úlfarsfelli. 

Stutt í helstu stofnleiðir út úr borginni.

Sifjarbrunnur 10 55,9 millj.
Sifjarbrunnur 12 57,9 millj.
Sifjarbrunnur 14 57,9 millj.
Sifjarbrunnur 16 59,9 millj.

Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.
S: 867-3040

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949



Vesturberg 78
111 REYKJAVÍK

Góð þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu 
lyftuhúsi. 2 svefnherbergi, endurnýjað eldhús, 
björt og opin stofa, svalir með miklu útsýni.

STÆRÐ: 73,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

28.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Hjarðarhagi 42
107 REYKJAVÍK

Virkilega falleg íbúð á þessum eftirsótta stað 
í vesturbænum. Tvö mjög góð svefnherbergi, 
stofa og eldhús. Hús mikið endurnýjað 
undanfarin ár. Eign sem vert er að skoða.

STÆRÐ: 90,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Snorrabraut 73 
105 REYKJAVÍK

LÆKKAÐ VERÐ - Góð 4ra herbergja sérhæð 
miðsvæðis í höfuðborginni. Tvö svefnherbergi, 
tvennar stofur, gott baðherbergi, eldhús. 
Virkilega góð sérhæð, hús í góðu ástandi.

STÆRÐ: 93,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

37.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Öldugata 11
101 REYKJAVÍK

Einstaklega falleg 4ra herbergja sérhæð. Tvö 
góð svefnherbergi, stórt baðherbergi, tvær 
stofur, fallegt eldhús. Vinnustofa/bílskúr. Góða 
geymslur. Íbúð mikið endurnýjuð.

STÆRÐ: 124 fm HÆÐ             HERB: 4

59.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Birkimelur 6b
107 REYKJAVÍK

Mjög falleg, björt og vel skipulögð þriggja til 
fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð (eitt 
svefnherbergi í risi). Tvær stofur ásamt 
rúmgóðu svefnherbergi í íbúð.

STÆRÐ:  78,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

39.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Meðalholt 8
105 REYKJAVÍK

Falleg, björt og mikið endurnýjuð íbúð á 1.hæð 
á rólegum stað nálægt miðbæ Rvk. Utan-og 
innangengri geymslu í kjallara hefur verið breytt 
í herbergi sem býður upp á ýmsa möguleika.

STÆRÐ: 80,6 fm HÆÐ       HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Friggjarbrunnur 14-16
113 REYKJAVÍK

Nýjar íbúðir í vönduðu húsi í Úlfarsárdal. 
Íbúðirnar skilast fullbúnar að innan, með 
gólfefnum, uppsettum ljósum og uppþvottavél.
Bílageymsla fylgir öllum íbúðum. 3 íbúðir eftir.

STÆRÐ: 130-155 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

49,9 - 57,7 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Þrúðsalir 4
201 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús á 
frábærum útsýnisstað við Þrúðasali 4 í 
Kópavogi. Granít borðplötur, stór svefn-
herbergi, aukin lofthæð. Góð staðsetning.

STÆRÐ: 284 fm EINBÝLI       HERB: 6

86.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Fróðaþing 48
203 KÓPAVOGUR

Einstaklega vandað og vel frágengið ein-
býlishús á einni hæð á frábærum útsýnis 
og útivistarstað. Húsið er innst í botlanga.
Sérsmíðaðar innréttingar og granít borðplötur.

STÆRÐ: 246 fm EINBÝLI       HERB: 5

89.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Selvað 11
110 REYKJAVÍK

Rúmgóð og falleg tveggja herbergja íbúð í 
lyftuhúsi við Selvað 11. Nýtt parket er á íbúðinni. 
Laus til afhendingar við undirritun 
kaupsamnings.

STÆRÐ: 78,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

32.700.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    13. nóv 13:00 – 13:30 OPIÐ HÚS    13. nóv 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    13. nóv 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    13. nóv 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    13. nóv 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    13. nóv 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    13. nóv 15:30 – 16:00



Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Rauðarárstígur 5, 
105 Reykjavík.
Góð 4ra herbergja íbúð á tveimur 
hæðum við Rauðarárstíg í Reykja-
vík. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, 
stofu, þrjú svefnherbergi, tvö bað-
herbergi og eldhús.Í kjallara er sér 
geymsla, sameiginlegt þvottahús 
og hjólageymsla. Útgengt í afgirtan 
bakgarð. Frábær staðsetning rétt 
við miðbæinn. Öll verslun og þjónusta í næsta nágrenni. 
Verð 35,5 millj

Kaplasjólsvegur 91, 
107 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja íbúð á frá-
bærum stað í Vesturbænum. 
Eldhús sem er opið við stofu er 
með viðarinnréttingu og parketi á 
gólfi. Stofa er rúmgóð og björt með 
parketi á gólfi og útgengi á stórar 
svalir. Baðherbergi er endurnýjað 
með flísum á veggjum og gólfi, 
sturtuklefa og upphengdu salerni. Svefnherbergi er rúmgott með parketi á 
gólfi og fataskáp. Góð eign á frábærum stað í Vesturbænum, stutt í skóla, 
leikskóla og íþróttasvæði KR. Göngufæri við miðbæinn og Háskóla Íslands. 
Verð 29,5 millj.

Hringbraut 94 
101 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt parhús á 
þremur hæðum í Vesturbænum. 
Eignin skiptist í forstofu, hol með 
stiga upp á efri hæð, rúmgóð 
og björt stofa samliggjandi við 
borðstofu sem er opin við eldhús, 
parket á gólfum. Eldhús með góðri 
innréttingu. Á efri hæð er baðher-
bergi, rúmgott svefnherbergi og 
hjónaherbergi með fataherbergi 
inn af. Í kjallara er stofa/sjónvarpsherbergi og svefnherbergi, parketi á 
gólfum, þvottahús og geymsla. 
Hellulögð stétt og timburpallur eru framan við hús, tyrfður garður er aftan 
við hús. Verð 57,5 millj.

Músaslóð - Snæfellsnesi
Nýlegt 93 fm heilsárshús á 
Arnarstapa, Snæfellsnesi. Stór 
stofa, gengið þaðan út á pall 
sem umlykur húsið á þrjá 
vegu. Eldhús með vand. innr. 
Tvö svefnh. Svefnloft yfir 1/2 
húsinu. Flísalagt baðherbergi, 
stór sturtuklefi. Húsinu fylgir 
heitur pottur frá Poulsen sem 
gengur fyrir rafmagni. Arnarstapi 
hefur uppá að bjóða einstaka náttúru, frábærar gönguleiðir hvort sem er á 
hrauni eða jökli. Verð 25,0 millj.

Kirkjulundur 8 – 210 Garðabær - 60 ára og eldri
Opið hús laugard. 12. nóvember milli kl. 13:00 og 13:30

Falleg 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri á eftirsóttum stað í 
Garðabænum. Forstofa með flísum á gólfi og fataskáp, rúmgott svefn-
herbergi með fataskáp, eldhús hálf opið við borðstofu, hvít innrétting. 
Rúmgóð stofa opin við borðstofu, gólfsíðir gluggar með fallegu útsýni og 
útgengt á yfirbyggðar svalir/sólstofu. Baðherbergi er flísalagt, hvít inn-
rétting, sturtuklefi, tengi fyrir þvottavél. Íbúðinni fylgir geymsla í kjallara 
ásamt sérmerktu bílastæði í lokaðri bílageymslu. Góð og snyrtileg sameign, 
sameigninlegur salur á jarðhæð sem tilheyrir Kirkjulundi 6 og 8. Falleg og 
vel staðsett íbúð á eftirsóttum stað í Garðabænum, við Garðatorgið, þar 
sem öll verslun og þjónusta er fyrir hendi. Verð 38,8 millj.

Eskihlíð 20a, 105 Reykjavík
Opið hús mán. 14. nóvember milli kl. 16:30 og 17:00

Mjög falleg og björt 4ra herbergja 116,6 fm endaíbúð á 3. hæð við Eskihlíð 
í Reykjavík ásamt íbúðarherbergi í kjallara með aðgengi að salerni. Íbúðin 
skiptist í flísalagt hol með fataskápum, rúmgóða stofu með fallegu útsýni 
og útgengi á svalir. rúmgott eldhús, baðherbergi sem er endurnýjað að 
hluta, hjónaherbergi og tvö barnaherbergi, öll með fataskápum. Húsið var 
múrviðgert og málað að utan fyrir 2 árum, þá voru einnig gluggar og svala-
hurð endurnýjuð. Eigandi er tilbúin að skoða skipti á minni íbúð vestan 
Elliðaáa. Verð 43,9 millj

Kirkjulundur 8 Eskihlíð 20a
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Rauðarárstígur 13 
105 Reykjavík
Góð 2ja herbergja 46,5 fm íbúð á efstu 
hæð í fjölbýlishúsi við Rauðarárstíg í 
Reykjavík. Íbúðin er laus við kaup-
samning. Íbúðin skiptist í hol/forstofu, 
eldhús með viðarinnréttingu og glugga, 
rúmgóða stofu, svefnherbergi með 
fataskápum, flíslagt baðherbergi með 
sturtuklefa.
Sameiginlegt þvottahús, lítil sér geymsla 
og hjólageymsla eru í kjallara. Góð staðsetning, stutt í verslun og þjónustu, 
göngufæri við miðborgina. Verð 24,5 millj.

VANTAR ALLAR STÆRÐIR OG GERÐIR EIGNA Á SÖLUSKRÁ, SKOÐUM SAMDÆGURS.

Upplýsingar um eignirnar veitir:

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

Algjörlega endurnýjað fjórbýlishús 

á einum allra besta stað bæjarins. 

Möguleiki að kaupa eignina í heild 

eða hverja hæð fyrir sig. Skipt var um 

allar lagnir, gler, innréttingar, gólfefni 

og lóð endurnýjuð. 

Eign í algjörum sérflokki.

Öldugata 2 

Áætlaðir ferm. Verð

Jarðhæð 96,5 59.000.000

1.hæð auk bílskúr 140,2 97.000.000

2.hæð auk risíbúðar  141,4 144.000.000

Samtals 378,9 297.000.000

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000


