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Lind  Einarsdóttir

Sérfræðingur í gæðakerfum og straumlínu
stjórnun (LEAN)

Sérfræðingurinn hefur umsjón og eftirlit með sam
ræmdu stjórnkerfi byggðu á ISO9001, 14001 og OHSAS 
18001. Hann starfar náið með starfsmönnum úr öllum 
deildum fyrirtækisins.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun í verkfræði eða raunvísindum
• Haldgóð þekking á verkfærum LEAN í framleiðslu
• Reynsla af uppbyggingu og innleiðingu á    
 stöðugum umbótum

• Sjálfstæði í vinnubrögðum og afburða samskiptahæfni

Vörustjóri hráefna

Vörustjórinn ber ábyrgð á hráefnanotkun í framleiðslu 
og gerir áætlanir í samvinnu við aðra stjórnendur. Hann
tekur ákvarðanir í samvinnu við framkvæmdastjóra 
og sérfræðinga í framleiðslunni er varða sjálfa fram
leiðsluna og breytinga sem miða að því að hámarka 
virði og gæði hennar.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun í verkfræði, málmfræði eða önnur 
 sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af iðnaðarframleiðslu
• Þekking á verkfærum LEAN í framleiðslu mikill kostur
• Reynsla af eftirliti með framleiðsluferli og 
 skipulagningu

Vörustjóri lokaafurða

Vörustjórinn ber ábyrgð á lokaskrefi framleiðslunnar. 
Hann sér til þess að vörur séu tilbúnar til afhendingar á 
réttum tíma og uppfylli kröfur viðskiptavina. Hann stýrir 
gæðaeftirliti og vinnur náið með rannsóknarstofu og 
öðrum sérfræðingum við að ná settum markmiðum.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun í verkfræði, málmfræði eða önnur 
 sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af iðnaðarframleiðslu
• Þekking á verkfærum LEAN í framleiðslu mikill kostur
• Reynsla af eftirliti með framleiðsluferli og    
 skipulagningu

Sérfræðingur Iðntölvustýring

Sérfræðingurinn hefur umsjón með rekstri og  viðhaldi 
á iðntölvukerfum. Sinnir fyrirbyggjandi viðhalds
áætlunum fyrir þau kerfi ásamt öðrum smáspennu
búnaði. Sér um gagna söfnun frá iðntölvum og kvörðun 
mælitækja fyrir framleiðsluferlið. Viðkomandi aðili mun 
einnig vinna mjög náið með öðrum í framleiðsluferlinu 
til hagræðingar í framleiðslu með aukinni sjálfvirkni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun í rafmagnsverkfræði, tæknifræði, iðnfræði  
 eða sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af hönnun og/eða rekstri iðntölva
• Þekking á SCADA og iðnaðarnetkerfum nauðsynleg
• Reynsla af Siemens iðntölvubúnaði er kostur

Rafveitustjóri háspennu

Rafveitustjóri ber ábyrgð á að rafbúnaður verk
smiðjunnar uppfylli kröfur um rafbúnað samkvæmt 
lögum og reglum þar um.  Hann er ábyrgðarmaður 
rafveitu. Hann hefur eftirlit með framkvæmdum, 
 viðhaldi og viðgerðum tengdum háspennu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun í rafmagnsverkfræði, rafmagnstæknifræði,  
 iðnfræði eða meistararéttindi rafvirkja af sterk  
 straumssviði
• Uppfyllir kröfur Mannvirkjastofnunar sem gerðar eru  
 til rafveitustjóra háspennu og hafi Alöggildingu  
• Minnst tveggja ára reynsla við störf sem lúta að   
 hönnun og/eða setningu háspennuvirkja 

• Reynsla  frá framleiðslufyrirtæki eða stóriðju kostur

Vaktstjórar í framleiðslu

Vaktstjóri fylgir eftir framleiðsluáætlun og hefur yfirsýn 
yfir alla framleiðsluna. Hann skipuleggur verkefni 
 vaktarinnar og ber ábyrgð á því að farið sé eftir öllum 
vinnureglum er varða framleiðsluna og öryggismál.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Minnst 3 ára reynsla sem verkstjóri eða önnur   
 stjórnunar reynsla
• Iðnmenntun eða sambærileg menntun kostur
• Stóru vinnuvélaréttindin kostur
• Reynsla af kísilframleiðslu eða stóriðju kostur

Umsjón með störfunum hefur Lind hjá Fast ráðningum, 
lind@fastradningar.is og í síma 552-1606

Umsækjendur er vinsamlegast beðnir að sækja um 
störfin á heimasíðunni, www.fastradningar.is

Umsóknarfrestur er til 
og með 5. febrúar nk.

Leiðtogi viðhaldsmála
Leiðtogi viðhaldsmála sér um daglega stjórnun iðnaðar
manna og hefur umsjón með framkvæmd viðhalds
áætlana.  Hann ber ábyrgð á að verkleyfi séu fyrir öllum 
verkum og að öllum kröfum sé fylgt.  Hann starfar náið 
með skipuleggjanda viðhaldsmála og sérfræðingum í 
framleiðslunni.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Minnst 3 ára reynsla sem leiðtogi/verkstjóri eða  
 önnur stjórnunarreynsla
• Iðnmenntun eða sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun
• Reynsla af kísilframleiðslu eða stóriðju kostur

Viltu búa og starfa í návígi við ægifagra  náttúru? 
PCC BakkiSilicon tekur til starfa á Bakka við 
Húsavík síðla árs 2017. Þegar er farið að huga að 
fyrstu ráðningum fyrir þetta spennandi verkefni.  
Kísilverið verður búið nýjustu tækni til fram leiðslu 
á kísil. Umhverfis og öryggismál verða sett á 
 oddinn og skipa mjög mikilvægan sess.

Hjá PCC BakkiSilicon verður unnið eftir jafnréttis
áætlun og hvetjum við konur jafnt sem karla til 
að sækja um.

Áhugaverð stjórnenda- og 
sérfræðistörf hjá PCC BakkiSilicon
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Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

Framkvæmdastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Nýsköpunarsjóður 
atvinnulífsins leggur áherslu 
á að vinna með öðrum 
innlendum og erlendum 
fjárfestum og fjárfestir í sjóðum 
og einstökum fyrirtækjum til 
eflingar á áhættufjárfestingum 
í vænlegum nýsköpunar- og 
sprotafyrirtækjum innanlands 
og utan. 
 
Nýsköpunarsjóður 
atvinnulífsins er sjálfstæð 
stofnun í eigu ríkisins.Sjóðurinn 
starfar samkvæmt lögum nr 
61/1997. Sjá nánar www.nsa.is

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4440 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Stjórnunarreynsla úr fyrirtækjum og víðar. 
Reynsla af stefnumótunarvinnu og innleiðingu stefnu.
Þekking á íslensku atvinnulífi og rekstrarumhverfi.
Reynsla af samningagerð og fjárfestingarverkefnum.
Góð tungumálakunnátta.

�
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Umsóknarfrestur

6. febrúar 

Starfssvið
Yfirumsjón með rekstri sjóðsins.
Stefnumótun í samráði við stjórn.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Upplýsingagjöf til stjórnar.

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins auglýsir stöðu framkvæmdastjóra sjóðsins lausa til umsóknar. Nýsköpunarsjóður 
atvinnulífsins er áhættufjárfestir sem stýrir eignasafni nýsköpunar- og sprotafyrirtækja. Leitað er að einstaklingi sem hefur 
frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi. Viðkomandi þarf að búa yfir afburða hæfni í mannlegum samskiptum.

Okkur vantar röskt, jákvætt og þjónustulundað starfsfólki í:
•   mötuneyti
•   þjónustuver
•   álestra
•   gagnavinnslu
•   sýnatöku á vinnslusvæðum Veitna og Orku náttúrunnar
•   notendaþjónustu upplýsingatækni

Við leggjum áherslu á gott vinnuumhverfi, öryggi og fjölbreytni. 
Jafnréttismál eru okkar hjartans mál og því hvetjum við stráka jafnt sem 
stelpur til að sækja um. 

Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef okkar, starf.or.is, þar sem 
nánari upplýsingar um störfin er að finna. Einnig er hægt að senda inn 
fyrirspurnir á netfangið starf@or.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2017.
Öllum umsóknum verður svarað fyrir 1. apríl 2017.

Vantar þig vinnu í sumar?

Orkuveita Reykjavíkur  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  Sími • Tel. +354 516 6100  •  www.or.is

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla 
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað 
snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhverfi og möguleika til að 
samræma vinnu og einkalíf.

Við leitum að sumarstarfsfólki

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.



Listahátíð í Reykjavík

Framkvæmdastjóri 

Capacent — leiðir til árangurs

Listahátíð í Reykjavík var 
stofnuð árið 1970 og stendur 
fyrir alþjóðlegri listahátíð. 
Hátíðin er í stöðugri þróun.   
 
Aðild að Listahátíð í 
Reykjavík eiga mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 
Reykjavíkurborg og fulltrúaráð 
sem skipað er helstu 
samtökum listamanna og 
menningarstofnunum. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4439 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Reynsla af uppgjörum, áætlanagerð og eftirfylgni.
Reynsla af samningagerð.
Þekking og áhugi á íslensku menningarlífi. 
Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót. 
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Umsóknarfrestur

6. febrúar 

Starfssvið
Daglegur rekstur og stjórnun.
Fjárhagsáætlanagerð, eftirfylgni og uppgjör.
Samningagerð við listamenn, -stofnanir og styrktaraðila.
Eftirfylgni styrkumsókna og fjáröflun fyrir hátíðina.
Þátttaka í markaðs- og kynningarmálum.

Listahátíð í Reykjavík auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra.  
 
Framkvæmastjóri vinnur náið með listrænum stjórnanda hátíðarinnar og hefur umsjón með fjármálum og rekstri skrifstofu. 
Framkvæmdastjóri sinnir meðal annars innlendum og alþjóðlegum samskiptum, samningagerð og starfsmannahaldi. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Sérfræðingur með áherslu á 
bókhald

 Capacent — leiðir til árangurs

Meginhlutverk fjármála- og 
efnahagsráðuneytis er meðal 
annars að bæta stjórnunarhætti 
ríkisins og áætlanagerð, ásamt 
því að vera virkur aðili á sviði 
umbóta og hagræðingar í 
rekstri ríkisins. Ráðuneytið 
hefur frumkvæði, fagmennsku 
og árangur að leiðarljósi í 
starfsemi sinni. 
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. 
 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 
464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum með síðari 
breytingum. 
 
Áhugasamir einstaklingar, án 
tillits til kyns, eru hvattir til að 
sækja um.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4435 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði viðskipta eða rekstrar.
Reynsla og góð þekking á bókhaldi er skilyrði.
Góð almenn tölvufærni og góð þekking á Excel.
Þekking og reynsla af Orra bókhaldskerfi er kostur.
Greiningarhæfni.
Þekking og reynsla af áætlanagerð er kostur.
Góð samskiptahæfni, þjónustulund og uppbyggilegt
hugarfar.
Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum.
Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
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Umsóknarfrestur

6. febrúar 

Starfssvið
Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi.
Færsla fjárhagsbókhalds.
Móttaka og skráning reikninga.
Afstemmingar.
Greiningarvinna og úrvinnsla gagna.
Aðstoð við gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana.
Vinnsla fjármálaupplýsinga.
Önnur tilfallandi verkefni.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir starf sérfræðings til að sinna bókhaldi ráðuneytisins og tengdum verkefnum.
Sérfræðingurinn þarf að vera nákvæmur í vinnubrögðum og með mjög góða þekkingu á bókhaldi. Starfið hentar drífandi 
einstaklingi með góða samskiptahæfni og getu til að miðla þekkingu sinni. Í boði er áhugavert starf á krefjandi og 
skemmtilegum vinnustað. 
Sérfræðingurinn mun starfa á rekstrarsviði þar sem nú eru 12 störf, en í ráðuneytinu öllu eru um 85 starfsmenn. Viðkomandi 
mun eiga í miklu samstarfi við allar skrifstofur ráðuneytisins, Fjársýslu ríkisins auk fleiri. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

TÆKNITEIKNARI
Raftákn leitar eftir dugmiklum, framsæknum og ábyrgum einstakl- 
ingi til starfa á stofu fyrirtækisins í Reykjavík. Starfið felst í tækni- 
teiknun á rafmagnssviði. Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun 
sem tækniteiknari en góð kunnátta og reynsla af vinnu með Auto-
Cad er skilyrði.

Raftákn er 40 ára verkfræðistofa á rafmagnssviði staðsett á Akur- 
eyri og í Reykjavík en verkefnin eru um landið allt.  
Starfsmenn eru rúmlega 30 talsins.

Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri Raftákns, 
Árni V. Friðriksson í síma 464 6404 á skrifstofutíma eða í 864 6404. 
Umsóknir skulu berast til Raftákns Glerárgötu 34, 600 Akureyri bt. 
Árna V. Friðrikssonar eða avf@raftakn.is fyrir 30. janúar 2017.  

Allar umsóknir verða  
meðhöndlaðar sem  
trúnaðarmál.

HÚSVÖRÐUR 
Í KAPLAKRIKA

Óskum eftir að ráða harðduglegan og snyrtilegan karlmann
(inn í starfinu felst baðvarsla fyrir drengi í íþróttum)

í 100 % starf húsvarðar í Kaplakrika. Unnið er á vöktum.

Starfslýsing: Almenn þrif í húsinu og á svæðinu. 
Þjónusta við iðkendur og aðra gesti, eins og að svara í síma 

og svara fyrirspurnum varðandi félagið, æfingatíma og fleira.

Hæfniskröfur – Stundvísi, áreiðanleg, snyrtileg og dugleg. 

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir á  
elsa@fh.is. fyrir 29.jan.2017

  Helstu kröfur:
  • Bókahalds kunnátta skilyrði
  • Íslensku kunnátta skilyrði
  • Kurteisi og þjónustulund
  • Góð ensku kunnátta æskileg
  • Talnaglöggur og skipulögð vinnubrögð
  • Umsóknarfrestur 31. janúar 2017

Umsóknir sendast á augad@augad.is 
með ferilsskrá og mynd.

GG optic ehf óskar eftir starfskrafti 
i fjölbreytt skrifstofustarf, 100% stöðugildi.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Félagsbústaðir hf er sjálfstætt starfandi fasteignafélag í eigu Reykjavíkurborgar.  Það á, rekur og leigir út yfir 2.000 
íbúðir í Reykjavík. Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 20 manns. Félagið er staðsett miðsvæðis í Reykjavík og er vottað í hóp 
framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi 2016 af Creditinfo. 

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess www.felagsbustadir.is 

Við leitum að kraftmiklum einstaklingum sem eru tilbúnir til að takast á við spennandi og krefjandi verkefni 
sem framundan eru hjá Félagsbústöðum. 

Verkefnastjóri á sviði 
upplýsingatækni 
Gott skipulag og aðgengi að lykilupplýsingum 
úr rekstri er mikilvægur þáttur í starfsemi 
Félagsbústaða. Á grundvelli sögulegra gagna 
eru gerðar áætlanir og spár sem nýttar eru við 
ákvarðanatöku stjórnenda. Næsti yfirmaður 
verkefnastjóra er framkvæmdastjóri. 

Rekstrarfulltrúi á
framkvæmdasviði 
Mikilvægur þáttur í starfsemi félagsins er rekstur 
og viðhald fasteigna. Í daglegum rekstri á stóru 
og fjölbreyttu eignasafni koma upp verkefni sem 
beina þarf í réttan farveg hratt og örugglega. 
Næsti yfirmaður rekstrarfulltrúa er sviðsstjóri 
framkvæmdasviðs.

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
• Umsjón með upplýsingatæknimálum Félagsbústaða
• Samantekt tölulegra gagna og skýrslugerð
• Áætlanagerð og miðlun til umhverfis
• Þróun og endurbætur á upplýsingakerfum 

fyrirtækisins
• Val og innleiðing á nýjum hugbúnaði 
• Uppsetning og þróun á vöruhúsi gagna
• Önnur tilfallandi verkefni

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
• Móttaka, greining og skráning viðhaldsbeiðna
• Samskipti við iðnaðarmenn, verktaka, 

hússtjórnir og aðrar deildir fyrirtækisins
• Eftirfylgni verkefna
• Kostnaðareftirlit
• Yfirferð og samþykkt reikninga
• Rekstur sameigna
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og hæfniskröfur:  
• Háskólamenntun á sviði verkfræði, hagfræði eða 

tölvunarfræði
• Brennandi áhugi á upplýsingatæknimálum
• Mikil greiningarhæfni og skarpur hugur
• Kunnátta í hugbúnaði sem nýtist starfinu
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þjónustulund og hæfni til að leiðbeina notendum 
• Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði, fagmennska og drifkraftur
• Gott vald á íslensku, töluðu og rituðu máli

Menntun og hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi eða af 

viðhaldi fasteigna er æskileg
• Iðn- eða tæknimenntun er mikill kostur
• Mikil færni í mannlegum samskiptum
• Færni í íslensku, töluðu og rituðu máli 
• Reynsla af verkefnabókhaldi er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð

Upplýsingar veitir: Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar nk.

Félagsbústaðir leita að verkefnastjóra á sviði  
upplýsingatækni og rekstrarfulltrúa á framkvæmdasvið

www.intellecta.is

Linux og sjálfvirkar hugbúnaðarlausnir 
Leitum að háskólamenntuðum hugbúnaðarsérfræðingi með góða þekkingu 

á Linux og SQL. Áhugi á gæðamálum og góð greiningarhæfni er mikilvæg.

Sjá nánar á www.intellecta.is

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Erum við að leita að þér ?

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta 
verktakafyrirtæki landsins sem byggir 
á áratuga reynslu í mannvirkjagerð.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar  bæði hérlendis og 
erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða 
til okkar kraftmikla og framsækna 
einstaklinga, með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu 
og erum stolt af starfsandanum og 
þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á 
Íslandi sem hefur bæði ISO 9001 
gæðavottun og OSHAS 18001 
öryggisvottun.

Verkefnastjóri
Verkefnastjórar stýra verklegum framkvæmdum og bera ábyrgð á því að gæða-, kostnaðar- 
og tímaáætlanir standist.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði bygginga-, tækni- eða verkfræði
• Þekking og reynsla af hönnun bygginga, stjórnun, framkvæmdaeftirlit og ráðgjöf
• Vottun frá Verkefnastjórnunarfélaginu eða MPM nám er kostur
• Reynsla af tilboðsgerð
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir Magni Helgason mannauðsstjóri, magni@iav.is, í síma 530-4200. 

Jarðvinnuverkstjóri / flokkstjóri
• Reynsla af umsjón jarðvinnuverkefna

Tækjamenn á höfuðborgarsvæðinu og suðurnesjum
• Suðurnes, reynsla af námuvinnslu
• Höfuðborgarsvæðið, reynsla á hjólagröfum og smávélum

Sérhæfðir verkamenn í jarðvinnu á höfuðborgarsvæðinu og suðurnesjum
• Reynsla af lagnavinnu æskileg

Upplýsingar veitir Árni Valur Garðarsson verkefnastjóri á jarðvinnusviði, avg@iav.is  í síma 530-4200.

Trésmiðir í mannvirkjagerð á höfuðborgarsvæðinu
Við leitum að einstaklingum jafnt sem hópum. Uppmæling á vegum Byggiðnar  í boði þar sem við á.

Menntun og hæfniskröfur eru eftirfarandi:
• Sveinsbréf í iðngreininni
• Vinnuvélaréttindi er kostur
• Reynsla við uppsteypu
• Reglusemi og stundvísi

Upplýsingar veitir Magni Helgason mannauðsstjóri, magni@iav.is, í síma 530-4200.

Trésmiðir í þjónustuverkefni á höfuðborgarsvæðinu og suðurnesjum. 
Þjónustudeildin sinnir ýmiskonar viðhalds- og þjónustuverkefnum á stór höfuðborgarsvæðinu. 
Við leitum að metnaðarfullum trésmiðum með ríka þjónustulund gagnvart viðskiptavinum. 
Starfið fellst meðal annars í viðhaldsverkefnum, breytingarvinnu, útkallsþjónustu og nýsmíði.

Menntun og hæfniskröfur eru eftirfarandi:
• Sveinsbréf í iðngreininni
• Vinnuvélaréttindi er kostur
• Almenn snyrtimennska
• Þekking, reynsla og sjálfstæði í starfi
• Fjölþætt reynsla af viðhaldsvinnu er kostur
• Reglusemi og stundvísi

Upplýsingar veita Gunnar Traustason á höfðuborgarsvæðinu, gunnartr@iav.is, 
og Einar Ragnarsson á suðurnesjum, einar.ragnarsson@iav.is, í síma 530 4200.

Umsóknir berist í gegnum heimasíðu ÍAV, www.iav.is fyrir 4.febrúar nk. 

ÍAV óskar eftir öflugu fólki til framtíðarstarfa á höfuðborgarsvæðinu, 
suðurnesjum og nágrenni.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk
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Garðabær óskar eftir að ráða í starf 
forstöðuþroskaþjálfa á heimili fatlaðs fólks í 
Garðabæ. Um er að ræða 100% starfshlutfall og 
verður ráðið í starfið sem fyrst eða samkvæmt 
nánara samkomulagi.

Helstu verkefni:
 • Veitir heimilinu forstöðu
 • Áætlanagerð og ábyrgð á rekstri
 • Ábyrgð á skipulagi innra starfs
 • Ábyrgð á starfsmannamálum og samskiptum 
  við aðstandendur og aðra samstarfsaðila 
 • Leiðsögn og ráðgjöf til þjónustunotenda og 
  starfsmanna

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem 
  þroskaþjálfi. Framhaldsmenntun á háskólastigi 
  sem nýtist í starfi er æskileg
 • Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri
 • Reynsla af starfi á heimili fatlaðs fólks
 • Góð færni og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Jákvæðni og sveigjanleiki  
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna 
starfinu. 

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2017.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólveig 
Steinsson í síma 5258500 eða með því að senda 
tölvupóst á solveigst@gardabaer.is.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Samband 
íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag 
Íslands. 

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

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á 
heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is. 

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

FORSTÖÐUÞROSKAÞJÁLFI 
ÓSKAST Á HEIMILI FATLAÐS FÓLKS Í GARÐABÆ

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu náms- og starfsráðgjafa

Nánari upplýsingar um starfið gefur
Sólveig Hrafnsdóttir, forstöðumaður náms- 
og starfsráðgjafar í síma 460 8034, 
netfang solveig@unak.is 

Nánari upplýsingar um fylgigögn umsókna, laun og meðferð umsókna er að
finna á www.starfatorg.is og á vef Háskólans á Akureyri.

Náms- og starfsráðgjafi
Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa:
•	Hefðbundin	ráðgjafastörf.
•	Þátttaka	í	áframhaldandi	uppbyggingu	og	þróun	náms-	og	starfsráðgjafar	við	HA,	
einkum	hvað	snertir	fjarnema.

•	Vinna	fyrir	og	með	málefni	fjarnema.
•	Þróun	rafrænnar	ráðgjafar	(aðferðir/tækni).	
•	Vinna	að	því	að	auka	endurkomu	nemenda	við	skólann.
•	Skipulag	og	uppbygging	starfsráðgjafar.
•	Samstarf	við	aðrar	starfseiningar	innan	háskólans	er	lúta	að	ráðgjafarþjónustu	við	

nemendur.
•	Þátttaka	í	ýmsum	þróunarverkefnum	til	skemmri	eða	lengri	tíma	innan	háskólans.	
•	Þróun	sérúrræða,	einkum	tæknihluta	þeirra.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Háskólapróf,	að	lágmarki	meistaragráða	í	náms-	og	starfsráðgjöf.
•	Starfsleyfi	sem	náms-	og	starfsráðgjafi.	
•	Þekking	og	áhugi	á	nýjungum	í	náms-	og	starfsráðgjöf.		
•	Rík	þjónustulund,	jákvæðni	og	lipurð	í	mannlegum	samskiptum.
•	Reynsla	af	háskólastarfi	og	ráðgjöf	í	háskóla	er	æskileg.	
•	Mikil	skipulagshæfni,	metnaður	og	frumkvæði	í	starfi.
•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta.

Umsóknir	og	fylgigögn	skal	senda	rafrænt	
á skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri á 
netfangið starfsumsokn@unak.is. 
Ekki	er	notað	staðlað	umsóknareyðublað.

Umsóknarfrestur er til 6. febrúar 2017

www.unak.is/lausstorf
Háskólinn	á	Akureyri	stuðlar	að	jafnrétti	kynjanna	og	hvetur	karla	jafnt	
sem	konur	til	að	sækja	um	laus	störf.

Óskum eftir Bílamálara 
eða vönum manni í bílamálun.

Verður að geta starfað sjálfstætt

Upplýsingar í síma 564 0606 
eða bilastod@simnet.is

TÍSKUVÖRUVERSLUN GLERÁRTORGI  Opnunartími: Mán til föstud. 10-18.30, laugard. 10-18, sunnud. 12-17

Akureyri

Akureyri

ATVINNA ATVINNA ATVINNA ATVINNA ATVINNA

TÍSKUVÖRUVERSLUN GLERÁRTORGI 
Opnunartími: Mán til föstud. 10-18.30, laugard. 10-18, sunnud. 12-17

Fataverslunin IMPERIAL Akureyri leitar eftir að ráða metnaðarfullan 
einstakling til starfa í verslun sína á Glerártorgi. 

Um er að ræða 100% starfshlutfall virka daga og um helgar og 
æskilegt að viðkomandi 25 ára eða eldri.

Starfið fellst í því að þjónusta og afgreiða viðskiptavini IMPERIAL 
ásamt tilfallandi verkefnum í versluninni. 

Starfsmaður þarf að vera söludrifinn, félagslyndur og jákvæður og 
hafa gaman af mannlegum samskiptum og þjónustulipurð.

Mikil tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling að vinna sig upp í 
starfi.
 
Hæfniskröfur:
• Reynsla af þjónustu æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum mikilvæg
• Frumkvæði í starfi og metnaður
• Áhugi á tísku er kostur
• Jákvætt viðhorf og vilji til að læra

Umsóknir með ferilskrá berist til imperialak.starf@gmail.com
fyrir 31. janúar og verður öllum umsóknum svarað.

IMPERIAL Akureyri er fataverslun sem hefur verið starfrækt á 
Glerártorgi á Akureyri síðan 2008 og sérhæfir sig í tískufatnaði og 
skóm fyrir bæði konur og karla. 

UMSÓKN OG FERILSKRÁ SENDIST Á 
cafeparis@cafeparis.is

VIÐ LEITUM AÐ 
KOKKUM OG ÞJÓNUM

T I L  A Ð  S TA R FA  Á  N ÝJ U M  
O G  E N D U R B Æ T T U M  C A F E  PA R I S .

EINUNGIS FÓLK MEÐ FAGMENNTUN 
OG / EÐA REYNSLU KOMA TIL GREINA.
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Löggiltur 
fasteignasali

Rótgróin fasteignasala sem hefur mikil umsvif í 
fasteignasölu auglýsir eftir lögg. fasteignasala til 
starfa.  Æskilegt er að viðkomandi hafi víðtæka 
reynslu af sölu- og leigumiðlun fasteigna, bæði 
íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Góð föst laun í boði. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun  
og fyrri störf umsækjenda berist  á  
netfangið box@frett.is fyrir 5. febrúar nk. merkt  
Löggiltur 2101

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.  

Ert þú  Smjattpatti?
Smjattpatti ehf. sér um rekstur mötuneyta 
Tækniskólans, sem eru þrjú talsins.
Við leitum að aðstoðarmanni/konu í 100% starf frá 1.febrúar 2017.
Starfið er fjölbreytt og snýst meðal annars um undirbúning,  
útkeyrslu og afgreiðslu á hádegismat, samlokugerð, afgreiðslu  
á kassa og frágang. Vinnutími er 8-16 alla virka daga.

• Íslenskukunnátta skilyrði. • Ökuskírteini skilyrði. 
• Reynsla af mötuneytisstörfum æskileg.

Ferilskrá sendist til kokkur(hjá)gmail.com.

Upplýsingar í síma 822-8577 (Heimir) eða 895-1605 (Ingunn)

Árvekni

Fagsviðsstjóri 
               plöntueftirlits

Matvælastofnun óskar eftir að ráða háskólamenntaðann einstakling með fagþekkingu 
á plöntum og plöntusjúkdómum í starf fagsviðsstjóra plöntueftirlits á markaðsstofu MAST í 
Reykjavík. Um fullt starf er að ræða. 

Hæfnikröfur

Umsækjendur skulu hafa háskólamenntun í 
plöntusjúkdómum, líffræði, búvísindum eða aðra 
menntun sem talin er henta í starfið. Góð fagþekking 
á plöntum og plöntusjúkdómum er nauðsynleg. 
Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur. Gerð er 
krafa um færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku 
og ensku ásamt góðri almennri tölvukunnáttu. Góð 
framkoma og lipurð í samskiptum, nákvæm og fagleg 
vinnubrögð ásamt getu til að starfa sjálfstætt eru 
áskilin. 

Helstu verkefni og ábyrgð

Hlutverk fagsviðsstjóra er að hafa yfirumsjón 
með málum er lúta að skráningu og eftirliti með 
inn- og útflutningi plantna og plöntuafurða, eftirlit 
með kartöfluútsæði og sáðvöru ásamt  eftirliti með 
viðarumbúðum vegna útflutnings.

Meðal verkefna er skjala- og vöruskoðun vegna 
innflutnings plantna og plöntuafurða, útgáfa vottorða 
vegna útflutnings á plöntum, sýnataka og eftirlit 
vegna innflutnings á sáðvöru á markaði, einnig eftirlit 
með fyrirtækjum vegna  framleiðslu á plöntum og 
viðarumbúðum, skoðanir og eftirlit með innlendri 
ræktun á kartöfluútsæði auk almennrar stjórnsýslu á 
þessu sviði. 

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á vef 
Matvælastofnunar og í síma 530-4800. Umsókn þarf að 
fylgja prófskírteini, starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og skýr rökstuðningur 
fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfnikröfur fyrir starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar n.k.

www.mast . is

Framsækni TraustGegnsæi

Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, 
eftirliti, fræðslu og þjónustu við 
sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki 
og neytendur í þeim tilgangi að 
stuðla að heilbrigði og velferð 
dýra, heilbrigði plantna og öryggi, 
heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá 
stofnuninni starfa 90 starfsmenn.

 

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa um 600 manns með  
fjölbreytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðsla er um 310.000 tonn af hágæða áli.

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

SPENNANDI SUMARSTÖRF HÆFNISKRÖFUR:
• 18 ára og eldri
• Öryggisvitund, heiðarleiki og  

stundvísi
• Góð samskiptahæfni
• Dugnaður og sjálfstæði
• Bílpróf er skilyrði
• Verkfræðinemar, iðnnemar og  

iðnaðarmenn eru sérstaklega hvattir  
til að sækja um

Við leitum að metnaðarfullu og skemmtilegu 
fólki í fjölbreytt og eftirsótt sumarstörf í 
álverinu á Grundartanga. Í boði er dagvinna og 
vaktavinna við framleiðslu, raf- og vélvirkjun 
og fleira. Öll störfin henta jafnt körlum og 
konum. 

Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, 
öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi og góðan 
starfsanda.

Árangurstengd laun sumarfólks við framleiðslu 
eru um 525.000 krónur á mánuði fyrir fullt 
starf. Starfsfólki bjóðast ferðir frá Akranesi, 
Borgarnesi og af höfuðborgarsvæðinu. 
Umsóknum skal skilað inn rafrænt á  
www.nordural.is fyrir 12. febrúar 2017.

Nánari upplýsingar veitir Helga Björg Hafþórsdóttir 
í síma 430 1000. Öllum umsóknum verður svarað 
og trúnaði heitið.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Ráðgjafar á sviði skipulagsmála
Ráðgjafarfyrirtækið Alta leitar að góðum liðsmönnum

Við leitum að starfsfólki sem hefur víða sýn, 
þekkingu og metnað til að ná frábærum 
árangri.
Bakgrunnur á sviði skipulagsfræði, 
landfræði, ferðamálafræði, arkitektúrs, 
landslagsarkitektúrs, verkfræði eða 
stefnumótunar.
Nánari upplýsingar eru veittar á starf@alta.is

Hæfniskröfur
 » Háskólamenntun með framhaldsgráðu sem 

tengist gerð skipulagsáætlana, stefnumótun, 
arkitektúr, ferðamálum eða byggðaþróun

 » Forvitni, áhugi og frumkvæði
 » Virðing fyrir fjölbreyttum sjónarmiðum
 » Geta til að setja hlutina í margvíslegt samhengi 
 » Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
 » Góð ritfærni
 » Starfsreynsla á ofangreindum sviðum er æskileg

Alta er framsækið ráðgjafarfyrirtæki. 

Viðfangsefnin eru einkum á sviði 
skipulagsmála, byggðaþróunar, 
ferðaþjónustu, verkefnastjórnunar og 
stefnumótunar. 

Verkefnin eru fjölbreytt, þverfagleg, krefjandi 
og skemmtileg. Frjótt andrúmsloft, samhent 
starfsfólk og gott vinnuumhverfi gerir Alta að 
eftirsóttum vinnustað. 

Alta er með starfsstöðvar í Reykjavík og 
Grundarfirði.

Ef þú hefur áhuga á að vera með okkur í 
liði, þá sendu umsókn til starf@alta.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 
næstkomandi. Sjá nánar um okkur á www.alta.is

Hæfnis- og menntunarkröfur

 » Háskólamenntun á sviði við-
skipta, hagfræði eða verkfræði

 » Próf í verðbréfaviðskiptum  
er skilyrði

 » Haldgóð reynsla af 
verðbréfamarkaði

 » Mjög góð enskukunnátta

 » Nákvæmni og framúrskarandi 
samskiptahæfni

 » Haldgóð þekking á 
erlendu jafnt sem íslensku 
efnahagsumhverfi

Nánari upplýsingar veita Árni Maríasson, forstöðumaður Markaðsviðskipta,  
í síma 410 7335 eða arni.mariasson@landsbankinn.is og Bergþóra Sigurðardóttir, 

starfsþróunarstjóri, í síma 410 7907 eða bergsig@landsbankinn.is. 

Umsókn merkt Verðbréfamiðlun fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar nk.

Landsbankinn leitar að öflugum verðbréfamiðlara í hóp reynslumikilla  
starfsmanna Markaðsviðskipta bankans. Markaðsviðskipti tilheyra sviðinu 

Markaðir þar sem helstu verkefni eru sala og miðlun verðbréfa, gjaldeyrismiðlun, 
fyrirtækjaráðgjöf, eignastýring og einkabankaþjónusta.

Bankinn hefur á undanförnum árum veitt þjónustu á erlendum 
verðbréfamörkuðum og hyggst nýta þau tækifæri sem losun hafta færir til 

að efla þá þjónustu enn frekar. Bankinn er leiðandi sem stærsti markaðsaðili 
Kauphallar Íslands og leggur í starfsemi sinni mikla áherslu á fagmennsku 

starfsmanna, framúrskarandi árangur og drifkraft. 

Verðbréfamiðlun

Helstu verkefni

 » Miðlun erlendra verðbréfa

 » Samskipti við viðskiptavini

 » Greining á markaðsaðstæðum

 » Úttekt og greining á 
markaðstækifærum



Viltu fá ábendingar um pólska starfsmenn sem 
eru að leita sér vinnu á Íslandi?
Hafðu samband: agus@agus.is , S. 620-0525 
www.agus.is eða á facebook.

Ráðningar, ráðgjöf 
og túlkaþjónusta

Viltu auglýsa störf fyrir pólskumælandi 
starfsmenn á Íslandi á samfélagsmiðlum 

og heimasíðu okkar ?

WE ARE LOOKING 
FOR YOU! 
Join our 
amazing team

About Annata
We are an international management consulting and technology services company, 
headquartered in Iceland and established 2001. With the combination of deep industry 
experience and comprehensive capabilities within chosen technology areas, we work 
closely with customers and partners around the world to help them become high-per-
formance businesses. Annata employs over 120 people in 13 locations around the world. 

At Annata you will enjoy an excellent work environment and a dynamic atmosphere, 
providing you with an opportunity to grow and develop professionally.

Project Manager/Scrum Master
We are looking for an experienced Project Manager/Scrum Master to join our Project 
Management team. The primary purpose of the position is to plan and manage delivery of 
Microsoft Dynamics 365 projects for customers all over the world. 

Experience in project management within software implementation is required.

Functional CRM Consultant
We are looking for a functional consultant within CRM (Customer Relationship Management) 
to address customers’ business’s needs, take part in pre-sales and be responsible for ensuring 
our customers’ CRM implementations all over the world. 

Experience with usage or implementation of CRM software, sales or customer service 
work is required.

Functional Solution Architect
We are looking for a highly organized and independent person to join our development 
team. This candidate would be involved in a wide range of development activities, including 
writing functional specifications, testing and the running of individual projects. 

Experience within software development processes and B.Sc.or M.Sc. university degree 
is required.

Mobile App Product Owner
We are looking for a senior candidate with experience in app development to lead our team 
and vision for mobile app development. Candidate will act as a lead developer, functional and 
technical solution architect as well responsible for roadmap and development of mobile apps 
for our solutions.

Experience with app development and technical B.Sc.or M.Sc. university degree is required.

Accountant/Receptionist
We are looking for a candidate to handle accounting for Annata and related sub-companies 
including basic reception work. Main tasks include daily accounting, reconciliations, monthly 
billing, settlement of VAT and collection.

Experience within accounting is required and knowledge of Microsoft Dynamics 
AX is preferred.

Apply before January 31st 2017.

More information and how to apply on Annata’s website 
(www.annata.is/is/um-annata/storf-i-bodi)

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

ATVINNA
Óskum eftir að ráða meiraprófsbíl- 

stjóra á kranabíl og dráttarbíl.
Einnig vantar okkur gröfumann.

Hæfniskröfur:
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi
• Rík þjónustulund og jákvæðni
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi

Góð laun í boði fyrir rétta aðila.

Upplýsingar gefur Guðný í s. 894-5770 eða  
gudny@thsverk.is

ÞS Verktakar er jarðvinnuverktakar á Egilsstöðum með starfs- 
vettvang um Norðausturland.

Helstu verkefni eru: jarðvinna, þungaflutningar, snjómokstur á 
Fljótsdalshéraði og ýmis stór og smá verk af ýmsum toga.  
Hjá fyrirtækinu starfa á um 15 manns á ársgrundvelli.

Ísteka óskar eftir fólki í 
eftirfarandi störf:

Rannsóknarstofa
Starfssvið:  
Mælingar, skýrsluskrif, þrif og önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:  
Reynsla af rannsóknarstofuvinnu æskileg. Góð skrif- / málfærni 
í íslensku og ensku, samskiptahæfileikar, nákvæmni, sjálfstæð 
vinnubrögð, sveigjanleiki og reglusemi.
Menntunarkröfur:  
Umsækjandi þarf að hafa menntun á sviði raunvísinda.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á bryndis@isteka.com

Framleiðsludeild
Starfssvið:  
Lyfjaframleiðsla, þrif, skýrsluhald.
Hæfniskröfur:  
Góð skrif- / málfærni í íslensku, samskiptahæfileikar, sjálfstæð 
vinnubrögð, sveigjanleiki og reglusemi.
Reynsla af störfum í matvæla- eða lyfjaframleiðslu er kostur

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á sigsig@isteka.com
Umsóknarfrestur er til 1.febrúar 2017

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum (biologics) 
og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. Starfsemin er GMP 
vottuð og framleiðsluferlar og starfshættir samþykktir af lyfjastofnunum  
út um allan heim, m.a. af FDA í USA.  

Ísteka er á lista Creditinfo um framúrskarandi fyrirtæki.



Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum óskar eftir að ráða starfsmann á 

skrifstofu stofnunarinnar.
Við leitum að jákvæðum og ábyrgum starfsmanni sem hefur 
áhuga á að veita starfsmönnum og viðskiptavinum stofnunarinnar 
framúrskarandi þjónustu. Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina, 
símsvörun, bókhald, almenn skrifstofustörf ásamt öðrum tilfallandi 
verkefnum. Nánari upplýsingar um starfsemi stofnunarinnar má 
finna á heimasíðunni www.arnastofnun.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Ábyrgð, vandvirkni og nákvæmni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og þjónustulund
• Góð tölvukunnátta er nauðsynleg 
• Gott vald á íslensku 
• Kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli er nauðsynleg

Um 75% starf er að ræða. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi 
sem fjármálaráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa 
gert.

Við ráðningar í störf hjá Árnastofnun er tekið mið af jafnréttisstefnu 
stofnunarinnar.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um auglýst starf. 
Nánari upplýsingar veitir Kári Kaaber í síma 525-4025. Öllum um- 
sóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Umsóknarfrestur er til 30. janúar 2017.   

Umsóknir skal senda á netfangið kari.kaaber@arnastofnun.is

Matreiðslumaður óskast
Óskum eftir matreiðslumanni í fullt starf. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu, frumkvæði, drifkraft  og 
eiga gott með að vinna með fólki.  Góð laun eru í boði fyrir 
réttan aðila.

Þríund hf er traust, gamalgróið og framsækið fyrirtæki 
með metnaðarfulla framtíðarsýn.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Sveinbjörns  
Friðjónssonar framkvæmdastjóra eldhúsa Þríundar fyrir 
31. janúar. Netfang: sf21@simnet.is 
Hann veitir einnig upplýsingar í síma 695-9950

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Lausar eru til umsóknar stöður nema í áfengis- og vímu- 
efnaráðgjöf við Sjúkrahúsið Vog. Starfshlutfall er 100%.

Helstu verkefni og ábyrgð
Námið fer fram á heilbrigðisstofnunum SÁÁ þar sem 
áfengis- og vímuefnaráðgjafanemar fá starfs- og náms- 
aðlögun auk kennslu. Sjá nánar á www.saa.is.

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og SFR. Umsóknum skal 
skilað á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 45, 110 Reykjavík 
eða í tölvupósti á: ingunnh@saa.is.

Nánari upplýsingar veitir 
Ingunn Hansdóttir, yfirsálfræðingur SÁÁ,
s. 8247608, netfang: ingunnh@saa.is.

Nám í áfengis- og
vímuefnaráðgjöf 

Stúdentspróf æskilegt

Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð

Hæfniskröfur

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

Sumarstörf 2017

UMSÓKNIR 

www.efla.is/umsokn-um-starf

Rafræn umsókn

á www.efla.is

Farið verður með 
allar umsóknir sem 
trúnaðarmál

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar 
á öllum helstu sviðum verkfræði og tækni. EFLA býður upp 
á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan starfsvettvang í 
alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra 
starfsmanna.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal 
berast gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-
starf. Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með þær 
sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða

 job@efla.is

EFLA leitar að efnilegum, hugmyndaríkum og metnaðarfullum 
verk- eða tæknifræðinemum í sumarstörf með framtíðarvinnu 
í huga. EFLA leggur áherslu á að veita ungum starfsmönnum 
tækifæri á að axla ábyrgð í verkefnum og þróast í starfi. Ráðnir 
verða  sumarstarfsmenn á öll svið og svæði fyrirtækisins. 



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

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

Við óskum eftir starfsfólki í eftirfarandi störf:
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100%
ÁSTRÍÐA

100%
FAGMENNSKA

100%
ÖRYGGI

100% KREFJANDI OG SKEMMTILEGT

Netstjóri
UM STARFIÐ: 
Kemur að rekstri, viðhaldi og uppbyggingu á netumhverfi RB og viðskiptavina þess. 
Viðkomandi mun koma að uppbyggingu á �ölbreyttum netrekstri, álagsdreifum og 
netöryggislausnum og þarf að vera duglegur að tileinka sér nýjungar. Um er að ræða 
kre�andi og skemmtilegt starf fyrir öflugan einstakling.

HELSTU VERKEFNI:
§ Kemur að rekstri, viðhaldi og uppbyggingu á netumhverfi RB og viðskiptavina þess
§ Kemur að netrekstri í meðal annars VMware, álagsdreifum og netöryggislausnum
§ Tekur þátt í að byggja upp nýtt skýjaumhverfi

HÆFNISKRÖFUR: 
§ Nokkurra ára reynsla af rekstri netbúnaðar og netöryggiskerfum
§ Vottun á sviði net- og netöryggismála kostur
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki nauðsyn
§ Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu
§ Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta til að vinna sjálfstætt
§ Drifkraftur og vilji til að takast á við stór og skemmtileg verkefni

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

Windows kerfisstjóri
UM STARFIÐ:
Kemur að rekstri og uppbyggingu á Windows umhverfi RB ásamt þeim lausnum sem 
keyra ofan á því umhverfi. Fær frábært tækifæri til að takast á við stórskemmtileg og 
kre�andi verkefni.

HELSTU VERKEFNI:
§ Daglegur rekstur á Windows umhverfi RB
§ Stuðningur við aðra hópa innan fyrirtækisins 
§ Mikil aðkoma að þróun og uppbyggingu lausna

HÆFNISKRÖFUR: 
§ Reynsla af kerfisstjórnun í Windows umhverfi 
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur
§ Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu 
§ Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta til að vinna sjálfstætt
§ Drifkraftur og vilji til að takast á við stór og skemmtileg verkefni
§ Þekking á Windows PowerShell er kostur
§ Reynsla af DevOps vinnubrögðum er kostur

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

HELSTU VERKEFNI: 
§ Daglegur rekstur og viðhald á RedHat og AIX umhverfum fyrirtækisins 
§ Daglegur rekstur á hugbúnaðarlausnum
§ Framþróun umhverfa og þátttaka í mótun tæknistefnu fyrirtækisins
§ Villugreining og bestun á lausnum í tækniumhverfi fyrirtækisins

HÆFNISKRÖFUR: 
§ Góð hæfni á Red Hat Linux er nauðsynleg
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi eða starfsreynsla í fagi 
§ Þekking og reynsla af rekstri á IBM Power/AIX er kostur
§ Þekking á Chef eða öðrum sjálfvirknitólum er kostur
§ Reynsla af DevOps vinnubrögðum er kostur
§ Reynsla af forritun er kostur

Linux/Unix kerfisstjóri
UM STARFIÐ:
Við erum að styrkja Unix hópinn okkar og leitum að reynslumiklum einstaklingi
til að takast á við kre�andi verkefni í öflugri einingu. Viðkomandi kemur að rekstri
og uppbyggingu á Linux/Unix umhverfi RB ásamt þeim lausnum sem keyra ofan
á því umhverfi.

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

HELSTU VERKEFNI:
§ Ber ábyrgð á gæðum þjónustu til viðskiptavina (Service Delivery manager)
§ Vinnur með framkvæmdastjórn RB að mótun þjónustu fyrirtækisins í takt við 

þarfir viðskiptavina
§ Er fulltrúi viðskiptavina innan RB
§ Stjórnar teymi sem er sérhæft í hágæða þjónustu til viðskiptavina

HÆFNISKRÖFUR:
§ Að minnsta kosti 15 ára starfsreynsla tengd upplýsingatækni eða nýtingu hennar
§ Viðtæk stjórnunarreynsla
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki nauðsynleg
§ Mikil skipulagshæfni
§ Góðir samskiptahæfileikar
§ Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta til að vinna sjálfstætt
§ Drifkraftur og vilji til að takast á við stór og skemmtileg verkefni
§ Metnaður til að veita framúrskarandi þjónustu með 100% að markmiði

Rekstrarstjóri
(Service Delivery Manager) 
UM STARFIÐ:
Rekstrarstjóri starfar með framkvæmdastjórn RB að mótun fyrirtækisins og 
uppbyggingu þjónustu til viðskiptavina. Hlutverk rekstrarstjórans er að standa við 
gerða samninga og tryggja að viðskiptavinurinn sé ánægður með veitta þjónustu. 
Staðan er stjórnunarstaða sem er þjónustu-, viðskipta- og tæknilegs eðlis og mun sá 
sem er ráðinn í stöðuna fá tækifæri til að móta þetta hlutverk enn frekar.
Viðkomandi mun heyra beint undir framkvæmdastjóra.

Nánari upplýsingar veitir Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri
Mannauðs- og markaðsmála, herdis.pala.palsdottir@rb.is, sími 569 8877.

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

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 29. janúar 2017.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu ¯ármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins.
§ RB hlaut Gullmerki Jafnlaunaúttektar PwC 2016 en með því er staðfest að munur á grunn- og heildarlaunum karla og kvenna er minni en 3,5% hjá fyrirtækinu.
§ RB er framúrskarandi fyrirtæki samkvæmt lista Creditinfo yfir Framúrskarandi fyrirtæki á Íslandi 2016. Einungis 1,7% fyrirtækja á Íslandi eru á þeim lista.
§ RB er fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum en viðurkenningin er veitt af Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti við Háskóla Íslands.
 Samstarfsaðilar rannsóknarmiðstöðvarinnar eru Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq og Samtök atvinnulífsins.
§ RB var tilnefnt til Íslensku þekkingarverðlaunanna af Félagi viðskiptafræðinga og hagfræðinga árið 2016.
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Umsóknarfrestur:

Til og með 1. mars 2017. 

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

• Landgræðsla við Hellisheiðarvirkjun 

• Jarðhitasýning ON

• Ýmis sérverkefni fyrir iðnnema, menntaskóla- og háskólanema

Við leitum að jákvæðu og framtakssömu fólki í fjölbreytt sumarstörf.

Eftirfarandi sumarstörf eru í boði: 

Orka náttúrunnar framleiðir
og selur rafmagn til allra

landsmanna á samkeppnishæfu
verði. Við viljum nýta auðlindir

af ábyrgð og nærgætni og bæta
lífsgæðin í nútíð og framtíð.

Viltu vera ON í sumar?

Sótt er um störfi n á ráðningavef ON, starf.on.is, þar sem nánari upplýsingar um störfi n er að fi nna. Einnig er hægt að spyrjast fyrir um 

störfi n í gegnum netfangið starf@on.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2017. Öllum umsóknum verður svarað fyrir 1. apríl 2017.

 

Við hvetjum jafnt stelpur og stráka til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2017.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 

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

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ
•   Þróun, prófanir og skjölun á spelkum

•   Gerð frumgerða

•   Tæknileg umsjón með vörum á markaði

HÆFNISKRÖFUR
•   Tæknifræðingur eða Verkfræðingur á véla-,

     heilbrigðis- eða sambærilegu sviði.

•   A.m.k. 3ja ára reynsla af hönnunarvinnu

•   Þekking á þrívíddarteikningu, t.d SolidWorks

    eða Inventor

•   Áhugi á nýjungum í hönnun og efnum

•   Mjög góð enskukunnátta

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 
Hjá félaginu starfa um 2800 manns í 20 löndum. 
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

TÆKNIFRÆÐINGUR / VERKFRÆÐINGUR
Össur leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í þróunardeild okkar.

Við leitum að einstaklingi með frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.



Ert þú til í eitthvað 
alveg nýtt?

Brennandi áhugi 
á fólki 

Hæfileikar:

Færni í 
samskiptum

Löngun til að 
miðla og læra

Ástríða fyrir þjónustu

Við leitum að leiðtoga á þjónustusvæði okkar í Kringlunni 
sem mun móta okkar bankaþjónustu til framtíðar

Bankaþjónusta snýst um samskipti. Hæfileikann til að setja sig í spor viðskipta-
vinarins, mæta honum þar sem hann er staddur og leiðbeina honum um hvernig 
best er að leysa viðfangsefni hans, stór og smá.
 
Hlutverk stjórnandans er að leiða teymi starfsmanna og bera ábyrgð á þjálfun 
þeirra, eiga jákvæð samskipti við viðskiptavini, leiðbeina þeim til farsællar 
framtíðar og halda utan um viðburði og tengsl.
 
Viðkomandi þarf að hafa menntun eða reynslu til að takast á við þessa áskorun, 
hafa frumkvæði, sjálfstæði og leiðtogahæfni.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ásgerður H. Sveinsdóttir sviðsstjóri, sími 
580 9602, netfang asgerdur.sveinsdottir@arionbanki.is og Hildur Sigurðardóttir 
mannauðsstjóri, sími 444 6364, netfang hildur.sigurdardottir@arionbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar. Sótt er um á arionbanki.is. Fullum 
trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að því að búa í 
haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að starfsfólk okkar 
þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straumlínustjórnun er hluti af daglegri 
menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til 
starfa er okkur hjartans mál og árið 2015 hlutum við Jafnlaunavottun VR. 
Saman látum við góða hluti gerast.
 

Tekur breytingum og nýjum
áskorunum fagnandi
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Helstu verkefni eru eftirlit og viðhald á vélbúnaði og tækjumí Norðurlandsumdæmi.  
Framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna sem og önnur störf tengd rekstri flugvallarins.

Hæfniskröfur:
• Sveinsbréf í vél- eða bifvélavirkjun
• Meirapróf og vinnuvélapróf er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Þjónustulund og jákvæðni
• Góðir skipulagshæfileikar og geta til að vinna undir álagi
• Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur
• Reynsla af vinnuvéla/vörubílaviðgerðum er krafa

Upplýsingar um starfið veitir Hjördís Þórhallsdóttir umdæmisstjóri
í síma 424 4370 eða í netfanginu hjordis.thorhallsdottir@isavia.is
Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra
vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

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.

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.
 
Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.

Gunnlaugur sér meðal annars um að öll
ljós á Akureyrarflugvelli séu í góðu lagi.
Hann er hluti af góðu ferðalagi.



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.

LANDSPÍTALI ... VILTU KOMA Í LIÐIÐ!

Viltu öðlast mikla reynslu og þekkingu á hjartasjúkdómum? Við leitum 
eftir öflugum hjúkrunarfræðingum sem hafa áhuga á og vilja vinna við 
bráðahjúkrun, aðallega hjartasjúklinga. Um er að ræða afar áhuga
verðan og spennandi starfsvettvang með þverfaglegri nálgun á 
grein ingu, meðferð og umönnun sjúklinga með bráða hjartasjúkdóma. 
Möguleikar eru á þróun í starfi, ekki síst í formi spennandi fræðslu, 
námskeiða og ráðstefna. 

Hjartagátt er sólarhringsdeild sem er opin alla daga vikunnar. Þar 
starfa um 50 manns sem veita bráðaþjónustu við hjartasjúklinga auk 
fjölbreyttrar dag og göngudeildarþjónustu. Að auki er veitt þjónusta við 
aðra sjúklingahópa eftir þörfum.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Hjartagátt

Lausar eru til umsóknar námsstöður deildarlækna í skurðlækningum 
við Landspítala. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin til tveggja ára 
eða samkvæmt samkomulagi. Starfsnámið er byggt upp sem grunnnám 
í skurðlækningum í samræmi við marklýsingu og er góður undir bún ing
ur fyrir framhaldsnáms erlendis í sérgreinum skurðlækninga. 

Vinnan fer fram á eftirtöldum deildum skurðlækningasviðs: Almennri 
skurðdeild, þvagfæraskurðdeild, hjartaskurðdeild, heila og tauga
skurð  deild, lýtaskurðdeild og æðaskurðdeild.

NÁMSSTÖÐUR Í 
SKURÐLÆKNINGUM

Skurðlækningar

Lausar eru til umsóknar tvær stöður sérfræðilækna í svæfinga og 
gjörgæslulækningum á Landspítala. Starfsstöð verður fyrst og fremst  
í Fossvogi. Þar starfa um 15 sérfræðilæknar í nánu samstarfi við aðrar 
fagstéttir og sérgreinar spítalans.

Í Fossvogi eru 8 skurðstofur þar sem fram fara heila og tauga, háls, 
nef og eyrna, æða, lýta og bæklunarskurðaðgerðir og eru árlega gerðar 
þar um 5.400 aðgerðir. Á gjörgæsludeildinni eru 7 legupláss og þar er 
veitt almenn gjörgæslumeðferð og er sérhæfing í samræmi við skiptingu 
sérgreina á milli húsa. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR 

Svæfinga- og gjörgæslulækningar

Spennandi og lærdómsríkt starf á bráða og göngudeild Landspítala í 
Fossvogi, en þar fer fram móttaka og hjúkrun sjúklinga bæði vegna 
sjúkdóma og slysa. 

Á deildinni starfa um 45 manns í þverfaglegu teymi. Góður starfsandi 
er ríkjandi og tækifæri eru til að vaxa í starfi. Deildin er opin alla daga 
ársins frá kl. 8:0023:30. Unnið er á tvískiptum vöktum og er starfs
hlutfall og vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Bráða- og göngudeild

Lausar eru til umsóknar tvær stöður sérfræðilækna í kvenlækningateymi 
kvenna og barnasviðs Landspítala. Um er að ræða 100% störf.

Í kvenlækningateyminu er lögð áhersla á þverfaglega samvinnu tengt 
sjúkdómum í kvenlíffærum, en auk þess er náin samvinna með fæðingar
teymi Landspítala, þar sem samstarf er um læknisþjónustu utan dag vinnu
tíma með sérfræðilæknum fæðingarteymis.

SÉRFRÆÐILÆKNIR 

Kvenlækningateymi

Laust er til umsóknar framtíðarstarf sérfræðilæknis í bæklunar skurð
lækning um. Starfshlutfall er 100%.

Teymi bæklunarskurðlækna telur 14 sérfræðilækna auk deildarlækna sem 
vinna í nánu þverfaglegu samstarfi  við aðra starfsmenn spítalans. Áhersla 
er lögð á framþróun, umbætur og gott starfsumhverfi.

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Bæklunarskurðlækningar

Hjúkrunarfræðingar/ hjúkrunarnemar óskast til starfa á kven
lækninga  deild 21A Landspítala. Um er að ræða tvö störf í vaktavinnu 
vegna afleysinga og til lengri tíma. 

Á kvenlækningadeild starfar samhent teymi starfsmanna sem veitir 
fjölþætta heilbrigðisþjónustu allan sólarhringinn. Deildin, sem er í senn 
göngu, dag og legudeild, sinnir bráðatilfellum kvensjúkdóma sem og 
konum með góðkynja og illkynja sjúkdóma í grindarholi og brjóstum.  
Í boði er spennandi, krefjandi og líflegt starfsumhverfi, góður starfsandi 
og fjölbreytt tækifæri til faglegrar þróunar.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR/ 
HJÚKRUNARNEMI 

Kvenlækningadeild

NÁNARI UPPLÝSINGAR  
Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;  
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR  
OG STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS
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Bæjarhrauni 20
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is

Tækni- og  
verkfræðingar
 

VSB Verkfræðistofa leitar að tækni-  
eða verkfræðingum til framtíðarstarfa 
á sviði burðarvirkja.

Starf á sviði burðarvirkja felst í hönnun burðar
virkja bygginga. Starfsreynsla  og þekking á Auto
CAD og helstu burðarþolsforritum er nauðsynleg.
Frekari upplýsingar gefur Hannes Örn Jónsson 
(hannes@vsb.is).

Umsókn um starf með upplýsingum um menntun, 
hæfni og starfsreynslu óskast skilað á skrifstofu 
VSB eða á ofangreint netfang eigi síðar en  
30. janúar nk. Fyllsta trúnaðar er gætt.

Sjúkraliði - Hópstjóri 
óskast til starfa

Langar þig að breyta til?
Við á Grund erum að bæta við þann góða hóp sjúkraliða sem er 
starfandi við heimilið.
Starf hópstjóra á Grund er sjálfstætt og fjölbreytt.  Við leggjum 
áherslu á góða teymisvinnu og hjúkrunarfræðingur er alltaf í 
húsinu til ráðgjafar og stuðnings.
Ýmsir möguleikar á starfshlutfalli og vaktafyrirkomulagi.  
Nánari upplýsingar um störfin, starfshlutfall,  vaktir og launakjör 
veitir Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri, virka daga frá klukkan 
9.00-16.00 í síma 530-6116. Einnig má senda fyrirspurnir á  
mussa@grund.is.

Trúnaður, traust og umhyggja eru höfð að leiðarljósi í  
samskiptum og lögð áhersla á góðan vinnuanda, sjálfstæð 
vinnubrögð og heimilislegt umhverfi.

www.grund.is

Við leitum að starfsmanni með brennandi áhuga á samfélags- 
miðlum og birtingum. Um er að ræða ráðgjafa sem vinnur náið 
með viðskiptavinum, viðskiptastjórum og birtingaráðgjöfum á 
líflegum vinnustað.

HELSTU VERKEFNI
\ Ráðgjöf og umsjón með birtingum á Facebook,

Google Adwords og Instagram
\ Eftirfylgni og greining gagna á samfélagsmiðlum

og leitarvélum
\ Þátttaka í teymisvinnu 

HÆFNISKRÖFUR
\ Háskólamenntun sem nýtist í starfi
\ Góð þekking á Google Adwords og Google Analytics
\ Góð hæfni í ritun bæði á íslensku og ensku
\ Frumkvæði og sjálfstæði
\ Reynsla af sölustörfum æskileg

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið
rannveig@pipar.is fyrir 1. febrúar nk.

Auglýsingastofa  \  Guðrúnartúni 8  \  105 Reykjavík  \  pipar-tbwa.is  \  510 9000

SAMFÉLAGSMIÐLA- OG
VEFBIRTINGARÁÐGJAFI

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030 

Heimildir um fjölda íbúða
Framsetning stefnu um íbúðarbyggð og blandaða byggð 2010-2030

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

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 7. desember sl. að kynna drög að breytingu á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030, sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, varðandi heimildir um fjölda íbúða á nokkrum 
byggingarsvæðum sem skilgreind eru í aðalskipulaginu (sjá adalskipulag.is). Drög að breytingartillögu voru í 
framhaldinu send til skilgreindra hagsmunaaðila. 

Markmið breytingartillögu er að mæta breyttum þörfum á húsnæðismarkaði og auka svigrúm til að byggja smærri 
íbúðir. Breytingar munu fela í sér óverulegar breytingar á byggingarmagni. Fjölgun íbúða á einstaka reitum er á kostnað 
atvinnuhúsnæðis eða felur það í sér að byggðar verði að jafnaði smærri íbúðir, án þess að byggingarmagn sé aukið. 
Einnig eru gerðar nokkrar lagfæringar á framsetningu stefnunnar. Samkvæmt tillögudrögunum ná breyttar heimildir 
um fjölda íbúða til eftirfarandi reita (númer reits innan sviga): Laugavegur+ (9), Borgartún (26), KHÍ (35), Suður-Mjódd 
(46), Sléttuvegur (32), Hlíðarendi (13), Vísindagarðar (12), HÍ v/Suðurgötu (58), Höfðatorg (21) og Köllunarklettur (29).

Drög að breytingartillögu eru nú aðgengileg á adalskipulag.is og til sýnis í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 
12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15. Dagana 23. janúar og 26. janúar verður verkefnisstjóri til svara um tillöguna, 
milli kl. 15.00-16.00 í þjónustuverinu að Borgartúni 12-14.

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

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
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Getum bætt við okkur 
verkefnum og þjónustusamningum

Rafögn sér um lagnir af öllum stærðum og gerðum. 
Hönnun og smíði á stýringum fyrir ýmsan rafbúnað. 
Sérhæfing er mest á sviði stýringa. Tökum einnig að 
okkur bilanagreiningu og lagfæringar á stjórnbúnaði.

Fagleg vinnubrögð, nákvæmni og góð þjónusta.

rafogn@rafogn.is • Matthías 899-4056

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starf lögfræðings hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga

Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða lögfræðing 
á lögfræði- og velferðarsviði. Lögfræðingar sambandsins 
koma fram fyrir þess hönd við undirbúning lagafrumvarpa 
og stjórnvaldsfyrirmæla sem varða sveitarfélögin og vinna 
að upplýsingagjöf, ráðgjöf og fræðslu til sveitarfélaga. 
Lögfræðingurinn mun starfa ásamt öðrum lögfræðingum 
og sérfræðingum sviðsins að margþættum og síbreyti-  
legum verkefnum, sem meðal annars varða skipulags- og 
umhverfismál, skólamál, málefni félagsþjónustu sveitar- 
félaga og túlkun laga og reglna sem varða starfsemi 
sveitarfélaga.

Gerð er krafa um embættispróf í lögfræði eða meistarapróf 
í lögum, ásamt góðri þekkingu á stjórnsýslurétti. Reynsla 
af störfum á þeim málefnasviðum sem að ofan greinir er 
kostur, ásamt þekkingu og áhuga á málefnum sveitar-
félaga. Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í 
framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í a.m.k. 
einu öðru Norðurlandamáli og ensku er æskileg, sem og 
góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga.
 
Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur 
til að bera frumkvæði, sjálfstæði, þjónustulund, hæfni í 
mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og 
forystu- og skipulagshæfileika. Æskilegt er að  
umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir  
Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs, 
netfang: gudjon.bragason@samband.is, eða  
Magnús Karel Hannesson sviðsstjóri rekstrar- og útgáfu- 
sviðs, netfang: magnus.karel.hannesson@samband.is eða 
í síma 515-4900. 

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnu- 
staður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn 
starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm 
til starfsþróunar. Umsækjendum er bent á að frekari 
upplýsingar um Samband íslenskra sveitarfélaga eru á 
heimasíðunni, www.samband.is. Þar er einnig að finna 
starfslýsingu fyrir starfið og starfsmannastefnu  
sambandsins.

Umsóknir, merktar Umsókn um starf lögfræðings á  
lögfræði- og velferðarsviði, berist eigi síðar en  
miðvikudaginn 1. febrúar nk. til Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, 
eða í tölvupósti til samband@samband.is Kynntu þér Veitur á veitur.is og á Facebook

Í stóru sundlauginni 
í laugardalnum eru 
um 2.500 tonn af vatni. 
Hvað ætli margir 
komist fyrir í lauginni 
ef hún er troðfyllt?
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Sumarstörf
Viltu vinna með okkur í sumar?

Við bjóðum störf við:
• Garðyrkju
• Flokksstjórn garðyrkju
• Vinnuflokka raf- og vatnslagna
• Innmælingar
• Sérverkefni fyrir verk- eða tæknifræðinema

Við leitum að jákvæðu og framtakssömu starfsfólki 
í fjölbreytt sumarstörf. Umsækjendur þurfa að vera 
fæddir árið 2000 eða fyrr.

Veitur reka hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu.

Hjá okkur færðu að vinna með fagfólki á fjölbreyttum og lifandi 
vinnustað sem leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi 
og vinnuumhverfi.

Við tökum jafnréttið alvarlega
Við viljum hafa sem fjölbreyttastan hóp starfsmanna og hvetjum 
því jafnt stelpur sem stráka til að sækja um. 
Við val á nýjum starfsmönnum er tekið mið af hæfni, reynslu og 
umsögnum þannig að það borgar sig að fylla vandlega út umsóknina.

Starfstímabilið er frá júní til ágúst. Umsóknarfrestur 
er til 1. mars á ráðningarvef okkar starf.or.is/veitur/. 
Við svörum öllum öllum umsóknum fyrir 1.apríl.
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir 
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@veitur.is.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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Viltu fá ábendingar um pólska starfsmenn sem 
eru að leita sér vinnu á Íslandi?
Hafðu samband: agus@agus.is , S. 620-0525 
www.agus.is eða á facebook.

Ráðningar, ráðgjöf 
og túlkaþjónusta

Viltu auglýsa störf fyrir pólskumælandi 
starfsmenn á Íslandi á samfélagsmiðlum 

og heimasíðu okkar ?

Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Atvinnublað 25. júlí 2015, forsíða
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: 168,5 mm (4 dálkar) x 154 mm
Verð (20% afsláttur): 158.016 + vsk.

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 3 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 3 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 3 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 3 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 3 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi 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, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann
óskar eftir að ráða metnaðarfullan  
og áhugasaman starfsmann

Starfið felst í gagnagrunnsþróun og viðhaldi gagnagrunnskerfa Hagstofu Íslands. Starfsmaðurinn 
mun sinna hönnun á gagnagrunnsskipulagi miðað við þarfir sérfræðinga í hagskýrslugerð, þróun á 
sjálfvirkum innlestrarferlum fyrir gagnagrunna ásamt almennri hugbúnaðarþróun.

HÆFNISKRÖFUR
• Geta til að sökkva sér í og leysa upplýsingatæknivandamál
• Reynsla og þekking á almennt viðurkenndum venjum í hugbúnaðarþróun
• Þekking á gagnagrunnshögun (e. database architecture)
• Þekking og reynsla af vélrænu námi (e. machine learning) er æskileg
• Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa er æskileg
• Þekking og reynsla af ólíkum gagnagrunnslausnum er kostur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi er kostur 
• 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 hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar 2017 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 veitir Helga Hauksdóttir 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

Gagnagrunnssérfræðingur

Grunnskólar
»    Aðstoðarverkefnastjóri - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
»    Námsráðgjafi - Áslandsskóli
»    Sérkennari - Víðistaðaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hvaleyrarskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á yngra stigi - Víðistaðaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
 

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
 

Málefni fatlaðs fólks
»    Tímabundið starf - Þjónustukjarni
»    Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól
»    Þroskaþjálfi - Þjónustukjarni

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

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Ert þú með 
lyftarapróf?

Are you a qualified 
forklift operator?

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

The core values of ÁTVR are FLEXIBILITY – KNOWLEDGE  – RESPONSIBILITY. 
Recruitment for positions at the company take account of these values.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Móttaka og tiltekt vöru

•	 Almenn lagerstörf og tilfallandi  
 verkefni

Main tasks and responsibilities
•	 Receiving and processing stock  
 products

•	 General warehouse duties  
 as needed

Hæfniskröfur
•	 Lyftarapróf skilyrði

•	 Reynsla af sambærilegu kostur

•	 Vandvirkni og samviskusemi

•	 Stundvísi og dugnaður

Skills and attributes
•	 Forklift Operator Certification  
 required

•	 Prior experience is an advantage

•	 Precision and conscientiousness

•	 Punctuality and efficiency

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land og 
er með skrifstofur og dreifingarmiðstöð á 
Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera eitt 
af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins 
og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. 
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé 
öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur 
þar sem samskipti einkennast af lipurð, 
þekkingu og ábyrgð.

ÁTVR operates 50 stores throughout 
the country with offices and a Center of 
distribution at Stuðlaháls 2. The company 
strives to be one of the leading service 
providers in the country and a role model 
in social responsibility. ÁTVR wants to 
provide a safe, dynamic and fun workplace 
where communication is conducted with 
flexibility, knowledge and responsibility.

Við leitum að öflugum einstaklingi með lyftarapróf í 
100% starf í dreifingarmiðstöð. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf fljótlega. Dreifingarmiðstöð ÁTVR sér um 
vörumóttöku frá birgjum og dreifingu í Vínbúðir.

We’re looking for an energetic person for a full-time job in 
our Center of distribution. Must be able to start work soon.
ÁTVR receives and processes stock from suppliers in its 
Center of distribution and distributes it to Vínbúðin stores.

Nánari upplýsingar veita: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791 
og Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Further information: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791 
and Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar nk.  
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Applicants must have reached the age of 20 and have a clean criminal record. 
Application deadline is the 6th of February, 2017.  
Applications are to be filled out online on vinbudin.is



S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K U R F L U G V Ö L L U R

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

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  Í  S U M A R ?

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.

Við bjóðum upp á fríar rútuferðir til og frá höfuðborgar svæðinu
fyrir starfsmenn sem þurfa á því að halda.

Arnar starfar við flugvernd
á Keflavíkurflugvelli. Hann er 

hluti af góðu ferðalagi.

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
5.  FEBRÚAR 2017

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.
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Fjölbreytt sumarstörf á Keflavíkurflugvelli. Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, 
glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika,  
lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.  
Óskað er eftir starfs fólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu.  
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst. 

F L U G V E R N D

Helstu verkefni eru vopna- og öryggis-
leit, eftirlit í flugstöð og á flughlöðum  
á Keflavíkurflugvelli. Óskað er eftir 
starfs fólki í hluta- og heils dagsstörf .

Hæfniskröfur:
• 18 ára aldurstakmark
• Góð ensku- og íslenskukunnátta
• Rétt litaskynjun
• Lágmark tveggja ára framhalds-  
 nám eða sambærilegt
• Umsækjendur þurfa að sækja  
 undirbúningsnámskeið og standast  
 próf í lok námskeiðs

F A R Þ E G A Þ J Ó N U S T A

Helstu verkefni eru þjónusta við 
farþega, umsjón og eftirlit með 
þjónustuborðum. Eftirlit með búnaði 
sem farþegar nota, flæðisstýring 
farþega og önnur tilfallandi verkefni 
sem snúa að aðstoð við farþega.

Hæfniskröfur:
• 18 ára aldurstakmark
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð  
 í samskiptum
• Góð ensku- og íslenskukunnátta,  
 þriðja tungumál er kostur

F A R Þ E G A A K S T U R

Helsta verkefni er rútuakstur farþega  
á flughlaði Keflavíkurflugvallar.

Hæfniskröfur:
• Próf á hópferðabifreiðar er skilyrði
• Fullnaðarskírteini fyrir B réttinda 
 flokk í ökuskírteini

B Í L A S T Æ Ð A Þ J Ó N U S T A 

Helstu verkefni eru umsjón með  
farangurskerrum í og við flugstöðina. 
Almenn þjónusta og aðstoð við  
við skiptavini á bílastæðum  
flug stöðvarinnar.

Hæfniskröfur:
• 18 ára aldurstakmark
• Góð ensku- og íslenskukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
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HEKLA óskar eftir að ráða söluráðgjafa vara- og aukahluta. Áhersla er lögð á söluráðgjöf  
og þjónustu til þjónustuverkstæða HEKLU og óháðra verkstæða.

Stutt lýsing á starfi:
• Sala á varahlutum til verkstæða um allt land
•  Markmiðasetning og eftirfylgni
• Greina varahlutamarkaðinn og leita nýrra 

sölutækifæra
• Kynning á nýjungum til samstarfsaðila
• Þátttaka í  markaðs- og sölumálum vegna 

varahluta
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Reynsla og menntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi söluhæfileikar
• Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Geta til að geta unnið sjálfstætt

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Dröfn Ámundadóttir, mannauðsstjóri 
í síma 590 5000 eða sigridur@hekla.is 

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is

Söluráðgjafi vara- og aukahluta

Yfir 150 manns 
starfa hjá HEKLU 
hf. en félagið er 
leiðandi fyrirtæki 
í innflutningi, sölu 
og þjónustu við 
nýjar og notaðar 
bifreiðar.

Félagið er með 
umboð fyrir 
Volkswagen,  
Audi, Skoda og 
Mitsubishi og 
annast þjónustu 
við þessar 
tegundir.

Höfuðstöðvar 
HEKLU eru við 
Laugaveg 170-
174 í Reykjavík.

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Grunnskólakennari í náttúrufræði 
  og stærðfræði
 
Hofsstaðaskóli
 • Leiðbeinandi á tómstundaheimilið 
  Regnbogann
 
Sjálandsskóli
 • Grunnskólakennari
 • Stuðningsfulltrúi
 
Holtakot
 • Leikskólakennari

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

GER innflutningur, rekstraraðili  
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma  

óskar eftir bílstjórum og lagerstarfsmönnum:

Bílstjóra- og lagerstörf

100% VINNA
Hægt er að hefja störf strax.

Umsóknir ásamt upplýsingum  
um umsækjanda sendist á netfangið 

vinna@ger.is

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

Öllum umsóknum svarað.

Hittir þú í mark?
Íþróttakennarastaða hjá Tækniskólanum
Leitað er að framúrskarandi íþróttakennara sem er hvetjandi, skemmtilegur 
og hefur góða þjónustulund. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
starfið. Viðkomandi kennari verður hluti af Tæknimenntaskólanum og
vinnur náið með tveimur öðrum íþróttakennurum við skólann. Framundan 
eru krefjandi verkefni og heildarstefnumótun á íþróttakennslu.

Umsóknir og ferilskrá má senda á netfangið thp@tskoli.is merkt 
„Íþróttakennari“ fyrir 1. febrúar næstkomandi. Staðan verður veitt 
frá 1. ágúst 2017. Allar umsóknir eru meðhöndlaðar í trúnaði.

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



Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar óskar eftir 
að ráða félagsráðgjafa til starfa í fullt starf. 

Helstu verkefni starfsins eru félagsleg ráðgjöf og 
fjárhagsaðstoð, barnavernd, málefni fatlaðra og 
forvarnir. Einnig önnur verkefni sem falla undir lög 
um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

     Starfsréttindi í félagsráðgjöf
     Lipurð í mannlegum samskiptum
     Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
     Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
     Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu

Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar n.k. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
liggur fyrir. Starfsferilsskrá skal fylgja umsókn um 
starfið. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum 
Launanefndar sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags 
Íslands.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. apríl n.k.

Nánari upplýsingar veitir Snorri Aðalsteinsson félags-
málastjóri. snorri@seltjarnarnes.is  sími: 5959100

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru 
konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um starfið.
Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns. Lögð er 
áhersla á að tryggja íbúum góða alhliða þjónustu.

Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef 
Seltjarnarnesbæjar - undir http://www.seltjarnarnes.is  
– Störf í boði

Starf félagsráðgjafa

seltjarnarnes.is

Umsókn sendist á leifur@hirzlan.is fyrir föstudaginn
10. febrúar nk. Allar frekari upplýsingar veitir 

Leifur Aðalsteinsson í síma 564 5040. Fullum trúnaði heitið.

SÖLUSTJÓRI
STARFSKRÖFUR

• Mikil reynsla af sölustjórnun 
og sölumennsku. Samstarfs- 
og samskiptahæfni, frum-
kvæði, þjónustulund, 
skipulagshæfni og góð 
allmenn tölvukunnátta.

• Háskólamenntun sem nýtist í 
starfi.

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ 
• Byggja upp viðskiptasambönd.
• Móta markaðs-, kynningar- og 

auglýsingamál fyrir starfssemina.
• Annast útreikninga vegna tilboðsgerða 

og samninga.
• Taka þátt í stefnumótun sölustarfs.

Síðumúla 37

564 5040

hirzlan.is

Hirzlan

Mán.-fim.: 9-18

Fös.: 9-17
HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Umsóknir berist fyrir 31. janúar n.k. 
og sendast til  atvinna@husa.is 

SÖLUMAÐUR Í MÁLNINGAR-
DEILD Í SKÚTUVOGI

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:

Byggjum á betra verði

Um er að ræða fullt starf og helgarvinna eftir 
samkomulagi. Æskilegt að viðkomandi geti 
hafið störf fljótlega.

Ábyrgðarsvið

•  Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Haldgóð reynsla og þekking á málningarvörum
• Samskiptahæfni og þjónustulund
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Íslenskukunnátta

Húsasmiðjan í Skútuvogi leitar að 
sölumanni í málningardeild 

Verslunarstjóri á Selfossi  

Fóðurblandan óskar eftir verslunarstjóra
 
Starfs- og ábyrgðarsvið
•	 Dagleg stjórnun verslunar 
•	 Starfsmannahald 
•	 Umsjón með daglegum uppgjörum og lagerstýringu
•	 Ábyrð á sölu og þjónustu verslunar
•	 Áætlanagerð og skýrslugjöf til framkvæmdastjóra.
•	 Samskipti við viðskiptavini Fóðurblöndunnar
•	 Önnur verkefni sem heyra undir starfslýsingu  

verslunarstjóra 

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Búfræðimenntun,	stúdentspróf	eða	sambærileg	 
 menntun æskileg
•	 Söludrifin,	jákvæður	og	metnaðarfullur	einstaklingur		
	 með	brennandi	áhuga	á	landbúnaði
•	 Reynsla	sem	nýtist	í	starfi
•	 Lausnamiðað	og	drífandi	viðhorf
•	 Mjög	góð	færni	í	mannlegum	samskiptum	og	framkomu
•	 Frumkvæði	í	starfi	og	geta	til	að	vinna	sjálfstætt
•	 Góð	skipulagshæfni	og	öguð	vinnubrögð
•	 Færni	í	tölvunotkun	
•	 Góð	þekking	á	office	hugbúnaði

Nánari upplýsingar:

Umsóknarfrestur er til og með 2.febrúar. Með umsókninni 
þarf að fylgja með ferilskrá. Farið verður með allar fyrir-
spurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar 
og umsóknir sendist á netfangið ulfur@fodur.is 

Fóðurblandan er rótgróið og öflugt framleiðslu- og þjónustu- fyrirtæki 
sem	 sérhæfir	 sig	 í	 framleiðslu	 á	 áburði	 og	 fóðri	 fyrir	 landbúnað,	
fiskeldi	 og	 húsdýr.	 Því	 til	 viðbótar	 selur	 Fóðurblandan	 ýmis	 konar	
rekstrarvöru	fyrir	landbúnað	s.s.	girðingar,	girðingarefni	og	smávöru.	
Fóðurblandan	rekur	 fjórar	verslanir,	á	Selfossi,	Hellu,	Hvolsvelli	og	
Egilsstöðum	sem	og	öfluga	vefverslun.	Fyrirtækið	er	leiðandi	á	sínu	
sviði	og	eitt	það	öflugasta	í	þjónustu	við	bændur	hér	á	landi.
Hjá	fyrirtækinu	starfa	um	50	manns.	

Nánari upplýsingar: www.fodurblandan.is

Eyesland  .  Grandagarði 13 og Glæsibæ, 5. hæð 
sími 510 0110 . www.eyesland.is

Ertu með 
auga á okkur?

Eyesland gleraugnaverslun leitar að frábærum 
sölumanni í flotta verslun!  

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir 
frábærum sölumanni í nýja verslun okkar 
Grandagarði 13. Viðkomandi þarf að vera 
áhugasamur um gleraugu, sólgleraugu, 

sportgleraugu og allt sem snýr að augnheilbrigði.
Fáguð og glaðlega framkoma, vera fljótur að 

læra og með ríka þjónustulund. 

Enskukunnátta er skilyrði. 

Vinnutími er 12-18 alla virka daga og einhverja 
laugardaga eftir samkomulagi.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
marianna@eyesland.is fyrir 1. febrúar nk.

Starfið felst í að hafa umsjón með verslun, samskipti 
við birgja auk almennra apóteksstarfa.
Við leitum að áreiðanlegum og metnaðarfullum 
einstaklingi með ríka þjónustulund. 
Góð tölvukunnátta og reynsla úr apóteki eða 
sambærilegu starfi æskileg.
Um fullt starf er að ræða og kostur ef viðkomandi 
gæti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Margrét Birgisdóttir, lyfsali.

Umsóknir óskast sendar á margret@reyap.is eða 

Reykjavíkur Apóteki, Seljavegi 2, 101 Reykjavík.  

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Reykjavíkur Apótek 

er sjálfstætt og óháð apótek, 

sem leggur mikla áherslu á 

góða og persónulega þjónustu.

Starfsmaður
óskast

Seljavegur 2  |  Sími: 511-3340  | www.reyap.is  |  reyap@reyap.is



Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem 
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer 
fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur í 
útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum.
Laus störf til umsóknar:
Deildarstjóri óskast á leikskóladeild 5 ára barna í Höfðabergi. 
Um 100% starf er að ræða. Æskilegt að viðkomandi getið hafið 
störf 1. mars eða samkvæmt nánara samkomulagi.
Umsjónarkennsla á yngsta stigi. Um er að ræða 80 – 90% 
starfshlutfall í mars vegna fæðingarorlofs.
Kennsla á unglingastigi. Um 100% starf er að ræða, tíma-
bundið í nokkrar vikur frá mars, vegna veikindaleyfis. Kennslu-
greinar stærðfræði og náttúrufræði.
Íslenskukennsla á unglingastigi. Um 100% starf er að ræða í 
2 – 3 vikur í feb/mars vegna veikindaleyfis.
Kennsla á miðstigi 50-70% starf. Tímabundin ráðning í 20. 
febrúar – 17. mars. 
Tónmenntakennsla á miðstigi. Um er að ræða stundakennslu, 
6 stundir á viku, tímabundið út skólaárið. 

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is og 
www.lagafellsskoli.is
Laun samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar veita 
Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 5259200/896 8230 og 
Ásta Steina Jónsdóttir deildarstjóri í síma 5259200/6920233.  
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið johannam@laga-
fellsskoli.is
Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar 2017. 
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Munck Íslandi (LNS Saga) var stofnað í október 2013 sem dótturfélag norska félagsins Leonhard 
Nilsen & Sønner AS, LNS AS Noregi. Munck Gruppen Danmörku keypti LNS Saga af LNS AS í 
desember 2016. Nú heitum við Munck Íslandi.

Munck Íslandi er öflugt íslenskt verktakafyrirtæki sem hefur metnaðarfullt starfsfólk. 
Stjórnendateymi fyrirtækisins hefur haldgóða og fjölbreytta reynslu af stjórnun stórra verkefna 
bæði á innlendum og erlendum vettvangi. > Áhugasamir sendi 

umsókn í gegnum 
ráðningarkerfi á  
www.munck.is fyrir 
5.febrúar 2017.  Eldri 
umsóknir óskast 
endurnýjaðar.

Meðhöndlun umsókna 
er trúnaðarmál og öllum 
umsækjendum verður 
svarað. Við hvetjum alltaf 
fólk af báðum kynjum til 
að sækja um störf hjá 
okkur.

Munck Íslandi  > Hlíðasmára 4  > 201 Kópavogur > Sími 511 7040  > www.munck.is

> Verkefnastjóri/Staðarstjóri
Óskum eftir metnaðarfullum einstaklingi með 
starfsreynslu í faginu. Starfið felur í sér m.a. 
að stýra liðsheild og verkefnum á verkstað. 
Ábyrgð á áætlunum t.d. kostnaðar-gæða- og 
tímaáætlunum.

> Staðarverkfræðingur
Óskum eftir metnaðarfullum einstaklingi 
sem m.a kemur að tæknilegum verkefnum á 
verkstað, samskiptum við verkkaupa, birgja og 
undirverktaka.

> Starfsmaður á gæðasviði
Óskum eftir metnaðarfullum einstaklingi til 
að gegna starfi gæðastjórnunaraðila með 
áherslu á innleiðingu og kennslu á  Procore 
verkefnastjórnunarhugbúnaði ásamt því að annast 
faglegar úttektir á byggingarverkum fyrirtækisins.

> Öryggisfulltrúi/Tæknimaður
Óskum eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í 
öryggisteymi fyrirtækisins sem m.a. sinnir þróun 
öryggisstjórnunarkerfis og innleiðingar í Procore, 
úttekt og eftirlit öryggismála á verkum.

> Véltæknifræðingur/Vélaverkfræðingur
Óskum eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í stöðu tæknimanns á stál- og vélasmíðasvið fyrirtækisins 
sem m.a. sinnir daglegum tæknistörfum og úttektum á gæðum stálsmíði og vélavinnu.

Nánar um störfin 
eru á heimasíðu 
fyrirtækisins 
www.munck.is og 
mannauðsstjóri Anna 
María Þorvaldsdóttir á 
netfanginu hr@lns.is

Tæknimaðuróskast til starfa

Helstu verkefni:
• Almennt viðhald og tækniþjónusta rannsóknartækja
• Uppsetning nýrra tækja
• Innleiðing og þróun tæknilegra verkferla
• Bilanagreining og viðgerðir

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Æskilegt er að námi í rafeindavirkjun og/eða rafmagnstæknifræði sé lokið. Sé metnaður og brennandi 
   áhugi á margvíslegum tækjum og tækjaforritun fyrir hendi þá er menntun ekki aðalatriði
• Reynsla af bilanagreiningu og almennum tækjaviðgerðum æskileg
• Góð tölvu- og enskukunnátta nauðsynleg
• Góð samskiptahæfni er skilyrði

Umsóknir skulu fylltar út á

www.decode.is
fyrir lok dags 30.janúar 2017.

Umsókn skal fylgja ferilskrá 
og stutt kynningarbréf.

Við leitum að tæknimanni til starfa í tækniþjónustudeild. Deildin samanstendur af öflugu og 
úrræðagóðu teymi sem sér um uppsetningu, forritun, viðhald og þjónustu á rannsóknartækjum 
og húskerfum fyrirtækisins. Tækni í erfðarannsóknum þróast hratt og því þarf starfsemi 
deildarinnar að geta tekið sífelldri þróun og tekist á við skemmtilegar áskoranir.

Nánari upplýsingar veitir: 
starfsmannastjóri í síma 570 1900

 www.decode. is  

 
Íslensk erfðagreining

er í fararbroddi rannsókna á erfðum algengra 

sjúkdóma. Fyrirtækið býður starfsmönnum upp á 

mikla möguleika á starfsþróun og símenntun í 

alþjóðlegu starfsumhverfi sem einkennist af 

nýsköpun, hugmyndavinnu og góðum starfsanda.
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Helstu verkefni
• Daglegur rekstur þjónustustöðvarinnar 
• Yfirumsjón með veitingasölu 
• Verkstjórn 
• Starfsmannastjórnun 
• Innkaup og samskipti við birgja 
• Birgðastýring og kostnaðareftirlit 
• Önnur verkefni á stöðinni

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði verslunarstjórnunar         
   eða önnur sambærileg menntun sem      
   nýtist í starfi 
• Reynsla á sviði verslunar-, þjónustu-   
   og veitingareksturs 
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Frumkvæði og árangursdrifni 
• Samskiptafærni og jákvætt viðhorf 
• Leiðtogahæfileikar

VR-15-025

Vilt þú taka þátt í að gera  
Nestisstöð N1 á Blönduósi 
að enn betri veitingastað?
 N1 leitar að kraftmiklum og drífandi stöðvarstjóra til að stýra 
þjónustustöð og veitingastað félagsins á Blönduósi.

Um er að ræða líflegt og fjölbreytt starf sem krefst frumkvæðis  
og metnaðar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Örn Líndal rekstrarstjóri 
þjónustustöðva í síma 440 1022 eða pallorn@n1.is. Áhugasamir sæki  
um starfið á n1.is – merkt Stöðvarstjóri Blönduós, ferilskrá  
og kynningarbréf fylgi með. Umsóknarfrestur til og með 6. febrúar nk. 

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um  
auglýst störf hjá fyrirtækinu. 

REKSTRARSTJÓRI 
 
Rekstrarstjóri hefur yfirumsjón með framkvæmdum 
og viðhaldi gatnakerfisins á Akranesi ásamt umsjón 
með rekstri fasteigna í eigu Akraneskaupstaðar. Næsti 
yfirmaður er sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs.

Starfssvið
• Dagleg stjórnun og umsjón áhaldahúss. 
• Yfirumsjón með viðhaldi gatna- og stígakerfis.
• Yfirumsjón með viðhaldi fasteigna í eigu 
 Akraneskaupstaðar. 
• Vinnur að verk- og fjárhagsáætlunum.
• Samskipti og upplýsingamiðlun til bæjarbúa og 
 annarra hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði iðn- og 
 tæknimenntunar.
• Stjórnunarreynsla æskileg. 
• Reynsla af áætlanagerð. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi. 

Sótt er um störfin á heimasíðu Akraneskaupstaðar. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2017. 
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Páll Harðarson 
sviðsstjóri í síma 433-1000. Með vísan til laga um jafnan 
rétt kynjanna eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja 
um störfin. Lögð er sérstök áhersla á að umsækjendur hafi 
áhuga og metnað fyrir ásýnd umhverfisins. 

Akraneskaupstaður er ört vaxandi bæjarfélag með sjö 
þúsund íbúa. Mikil áhersla er lögð á góða þjónustu 
við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð í stjórnsýslunni. 
Einkunnarorð sveitarfélagsins eru jákvæðni, metnaður 
og  víðsýni. 

UMHVERFISSTJÓRI

Umhverfisstjóri hefur yfirumsjón með umhverfismálum 
og undir hann heyra rekstrarstjóri Vinnuskólans og 
grænn vinnuflokkur. Næsti yfirmaður er sviðsstjóri 
skipulags- og umhverfissviðs.  

Starfssvið
• Yfirumsjón með stofnanalóðum og opnum svæðum. 
• Vinnur að verk- og fjárhagsáætlunum.
• Stuðlar að og hvetur til lýðræðislegrar þátttöku íbúa,   
 stofnana og atvinnulífs í umhverfisverkefnum. 
• Undirbúningur að stefnumótun í umhverfismálum.
• Samskipti og upplýsingamiðlun til bæjarbúa 
 og annarra hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. á sviði skipulags 
 og garðyrkju. 
• Stjórnunarreynsla æskileg. 
• Reynsla af áætlanagerð. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi. 

Spennandi störf á skipulags- og 
umhverfissviði Akraneskaupstaðar

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari í leikskólann Urðarhól

· Matráður í leikskólann Urðarhól

Grunnskólar

· Forfallakennari í Salaskóla

Velferðasvið

· Þroskaþjálfi í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.
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Ás vinnustofa óskar eftir starfsmanni í eldhús. 
Um er að ræða 60-70% starf á bilinu 8.00-14.00 
virka daga. Staðan er laus nú þegar eða eftir 
nánara samkomulagi. Vinnustofan er í 
Ögurhvarfi 6 og er vinnustaður fyrir fólk með 
fötlun og hluti af vinnu og virkni hjá félaginu.

Starfsmaður í eldhúsi sér m.a um skömmtun 
máltíða, þvott, frágang eftir matar-og kaffitíma 
og almenn þrif á eldhúsi. Hann vinnur í 
samvinnu við matráð og starfar eftir reglugerð 
um matvælaeftirlit og hollustuhætti við 
framleiðslu og dreifingu matvæla.

Nánari upplýsingar veita 
Halldóra Þ. Jónsdóttir í síma 4140530 og 
Erna Einarsdóttir í síma 4140500 á virkum 
dögum. Umsókn sendist á halla@styrktarfelag.is 
Upplýsingar um félagið má finna á 
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum
. 

Ás styrktarfélag

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lögfræðingar/nefndarritarar Alþingi Reykjavík 201701/115
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, skurðstofa Akureyri 201701/114
Starfsmaður með lyftararéttindi ÁTVR, dreifingarmiðstöð Reykjavík 201701/113
Gagnagrunnssérfræðingur Hagstofa Íslands Reykjavík 201701/112
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201701/111
Sérfræðingur í bókhaldi Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201701/110
Fulltrúi í afgreiðslu Ríkisskattstjóri Reykjavík 201701/109
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, vökudeild Reykjavík 201701/108
Starfsmaður í ræstingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201701/107
Sjúkral./hjúkr.nemar/alm. starfsm. Heilbrigðisstofnun Vesturl., sumarafl. Stykkishólmur 201701/106
Eftirlitsmaður, véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlitið Suðurnes 201701/105
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201701/104
Læknaritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201701/103
Læknaritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201701/102
Hjúkrunarnemi, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201701/101
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201701/100
Aðst. í aðhlynningu, sumarstarf Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201701/099
Svæfinga- og gjörgæslulæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201701/098
Fjármálastjóri Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201701/097
Sérfræðilæknir Landspítali, bæklunarskurðlækningar Reykjavík 201701/096
Sérfræðilæknir Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201701/095
Aðstoðarmaður fasteigna Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201701/094
Sérfræðilæknir Landspítali, hjartalækningar Reykjavík 201701/093
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201701/092
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Reykjanesbær 201701/091
Lektor í málvísindum Háskólinn á Akureyri Akureyri 201701/090
Lektor í íþróttafræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201701/089
Námsstöður í skurðlækningum Landspítali Reykjavík 201701/088
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, hjartagátt við Hringbraut Reykjavík 201701/087
Sérfræðilæknir Landspítali, almennar lyflækningar Reykjavík 201701/086
Sérfræðilæknar Landspítali, svæfinga-/gjörgæslulækn. Reykjavík 201701/085
Hjúkrunarfræðingur/nemi Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201701/084
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201701/083
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Reykjavík 201701/082
Starfsmenn á fasteignaskrásviði Þjóðskrá Íslands Rvk/Akureyri 201701/081
Verkefnastj. í rafrænni stjórnsýslu Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201701/080
Lögfræðingur Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201701/079
Deildarstjóri þjónustuvers Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201701/078
Deildarstjóri almannaskráningar Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201701/077

Sérfræðingur við kortlagningu  
hafsbotnsins umhverfis Ísland

Hafrannsóknastofnun óskar eftir sérfræðingi til starfa við verkefni 
sem snýr að kortlagningu hafsbotnsins. Markmið verkefnisins er að 
afla fjölþættrar þekkingar um hafsbotninn innan íslenskrar  
efnahagslögsögu og er forsenda fyrir vísindalegri nálgun við  
nýtingu, vernd og rannsóknir auðlinda hafsbotnsins. Við framkvæmd 
verkefnisins verða notuð sérhæfð mælitæki, fjölgeislamælir  
(e. multibeam echosounder) og jarðlagamælir (e. subbottom profiler). 
Starfsmaðurinn er hluti af teymi sem vinnur við söfnun gagna í 
leiðöngrum á sjó, greiningu gagna, úrvinnslu og kortagerð í landi. 

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsækjandi skal hafa meistara- eða doktorspróf í jarðfræði/
jarðeðlisfræði eða skyldum greinum. Æskilegt er að umsækjandi 
hafi þekkingu á sviði hafjarðfræði. Umsækjandi þarf að tileinka sér 
notkun sérhæfðs hugbúnaðar við úrvinnslu gagna. Æskilegt  er að 
umsækjandi hafi haldgóða þekkingu á tölvuvinnslu og reynslu af 
notkun GIS og UNIX. Þá þarf umsækjandi að hafa hæfni til að vinna 
sjálfstætt og í teymisvinnu og vera góður í mannlegum samskiptum. 
Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af  
prófskírteinum) fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja meðmælenda sem 
leita má til varðandi frekari upplýsingar.

Um er að ræða fullt starf og heyrir staðan undir sviðsstjóra  
umhverfis. Laun eru samkvæmt kjarasamningi  
fjármálaráðuneytisins og viðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 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. 
Konur, jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri  
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) og Héðinn Valdimarsson,  
sviðsstjóri umhverfissviðs (hedinn.valdimarsson@hafogvatn.is).

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 auðlinda hafs 
og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar  
hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík 
starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og 
hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni.
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Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYGG býður þér til starfa 
 
 

Rafvirkjar 
Framtíðarstarf, öll vinna við nýlagnir 
Atvinnuhúsnæði og Íbúðabyggingar. Mikil 
mælingavinna framundan. Upplýsingar veitir 
Guðmundur Sölvi S: 693-7329 
gudmundur@bygg.is 

 

Verkamenn 
Vantar vana verkamenn í vinnu. 
Framtíðarstarf í boði, upplýsingar veitir 
Hörður Már S:693-7320, hordur@bygg.is 

    

 
www.bygg.is 

 
                        BYGG byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.  
 

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. (BYGG) 
hefur á undanförnum árum byggt yfir 3.000 
glæsilegar íbúðir á almennum markaði. Fyrirtækið 
hefur einnig byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara 
og húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi. 
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 200 manns og er 
meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni fyrirtækisins eru 
á höfuðborgarsvæðinu. Hjá fyrirtækinu er öflugt 
starfsmannafélag. Traust atvinna í boði. 

Umsóknarfrestur er til 3. febrúar nk.

Skila skal umsóknum á skrifstofu 
Húnavatnshrepps, Húnavöllum, 541 Blönduós, 
eða með að senda umsókn í tölvupósti á 
netfangið einar@hunavatnshreppur.is. 

Stefnt skal að því að viðkomandi hefji störf  
frá og með 1. apríl 2017 eða eftir nánara 
samkomulagi.

Nánari upplýsingar:

Einar Kristján Jónsson sveitarstjóri  
í síma 452 4661 og 842 5800.

Húnavatnshreppur

Húnavatnshreppur er á Norðurlandi vestra 
og er sveitarfélagið um 3822 km2 að stærð.  
Á Húnavöllum er starfræktur leikskóli, 
grunnskóli og sundlaug. Húnavellir eru 18 km 
frá Blönduósi.

Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Umsjónarmaður eigna 
Húnavatnshrepps
Húnavatnshreppur óskar efir að ráða aðila til að hafa umsjón 
með eignum sveitarfélagsins.

Starfssvið:
•	 Umsjónarmaður	eigna	Húnavatnshrepps,	heyrir	undir	

sveitarstjóra Húnavatnshrepps og hefur starfsstöð á 
Húnavöllum.

Í starfinu felst meðal annars:
•	 Eftirlit,	stjórnun	og	vinna	við	viðhald	allra	eigna	

Húnavatnshrepps og B deilda félaga þess í samræmi  
við fjárveitingar hverju sinni.

•	 Yfirferð	á	eignum	sveitarfélagsins	og	B	deilda	félaga	þess	 
við leigjendaskipti.

•	 Yfirumsjón	á	nýframkvæmdum	sveitarfélagsins	og	úttektir	 
á þeim.

•	 Dagleg	stjórnun	verklegra	framkvæmda	á	vegum	
sveitarfélagsins eða B deilda félaga þess.

•	 Áætlunargerð	fyrir	hverja	eign	sveitarfélagsins	og	B	deildar	
félaga þess í samvinnu við sveitarstjóra.

•	 Annað	það	sem	sveitarstjóri	felur	honum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Sveinspróf	í	löggiltri	iðngrein,	(Meistarapróf	er	kostur)	 
eða	próf	í	tæknigreinum,	sem	nýtist	í	starfi.

•	 Menntun	og/eða	reynsla	af	stjórnun	og	rekstri	er	æskileg.
•	 Reynsla	af	áætlanagerð,	s.s.	verk-,	kostnaðar-	og	

fjárhagsáætlanagerð er æskileg.
•	 Reynsla	af	verklegum	framkvæmdum	er	nauðsynleg.
•	 Þekking	og	reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	er	æskileg.
•	 Sjálfstæð	vinnubrögð,	frumkvæði	og	skipulagshæfni	er	

mikilvæg.
•	 Leiðtogahæfni,	jákvæðni,	þjónustulund	og	hæfni	í	

mannlegum samskiptum er mikilvæg.

Verk- eða tæknifræðing
Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða verk- eða tæknifræðing 
á umhverfissvið stofnunarinnar. Starfið felst í umsjón og viðhaldi 
bergmálsmæla til kortlagningar hafsbotnsins svo og vinnu við 
frumúrvinnslu gagna á sjó og í landi. Nauðsynlegt er að viðkomandi 
taki þátt teymisvinnu í rannsóknaleiðöngrum þar sem söfnun gagna 
fer fram.

Um er að ræða mjög sérhæfð mælitæki, svo sem fjölgeislamæli 
(MultiBeam Echo Sounder, MBES), sem notast til kortlagningar 
hafsbotns, og jarðlagamæli (Sub Bottom Profiler, SBP) sem gefur 
upplýsingar um jarðlög neðan hafsbotns. Auk þess eru notuð 
ýmis jaðartæki við mælingarnar.  Umsækjandi þarf að tileinka sér 
notkun sérhæfðs hugbúnaðar við úrvinnslu gagna. Um er að ræða 
spennandi starf með miklum vaxtarmöguleikum. Umsækjandi þarf 
að geta unnið sjálfstætt og hafa ríkan vilja til þess að kynna sér þá 
mælitækni sem um ræðir. 

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsækjandi þarf að hafa menntun í verk- eða tæknifræði, hæfni 
til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu og vera góður í mannlegum 
samskiptum. Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af 
prófskírteinum) og fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja meðmælenda 
sem leita má til varðandi frekari upplýsingar.

Um er að ræða fullt starf og heyrir staðan undir sviðsstjóra umhverfis. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og  
viðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar n.k. og æskilegt er að 
umsækjandi  geti hafið störf sem fyrst, ekki seinna en 1. mars 2017. 
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. Konur, jafnt sem karlar eru hvattar til að 
sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri  
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) og Héðinn Valdimarsson,  
sviðsstjóri umhverfissviðs (hedinn.valdimarsson@hafogvatn.is).

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 
auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi 
við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk 
aðalstöðva í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, 
tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni.

Ísteka óskar eftir fólki í 
eftirfarandi störf:

Rannsóknarstofa
Starfssvið:  
Mælingar, skýrsluskrif, þrif og önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:  
Reynsla af rannsóknarstofuvinnu æskileg. Góð skrif- / málfærni 
í íslensku og ensku, samskiptahæfileikar, nákvæmni, sjálfstæð 
vinnubrögð, sveigjanleiki og reglusemi.
Menntunarkröfur:  
Umsækjandi þarf að hafa menntun á sviði raunvísinda.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á bryndis@isteka.com

Framleiðsludeild
Starfssvið:  
Lyfjaframleiðsla, þrif, skýrsluhald.
Hæfniskröfur:  
Góð skrif- / málfærni í íslensku, samskiptahæfileikar, sjálfstæð 
vinnubrögð, sveigjanleiki og reglusemi.
Reynsla af störfum í matvæla- eða lyfjaframleiðslu er kostur

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á sigsig@isteka.com
Umsóknarfrestur er til 1.febrúar 2017

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum (biologics) 
og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. Starfsemin er GMP 
vottuð og framleiðsluferlar og starfshættir samþykktir af lyfjastofnunum  
út um allan heim, m.a. af FDA í USA.  

Ísteka er á lista Creditinfo um framúrskarandi fyrirtæki.
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Þjóðskrá Íslands leitar að öflugum liðsmönnum

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að varðveita og miðla upplýsingum um einstaklinga og eignir. 
Framtíðarsýn okkar er að vera fyrirmyndarvinnustaður, fremst á sviði rafrænna lausna og 
upplýsingaveita sem innviðir samfélagsins reiða sig á.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 öflugir starfsmenn á tveimur starfsstöðvum, í Reykjavík 
og á Akureyri. Áhersla er lögð á jákvæðan starfsanda og góða vinnuaðstöðu. 

Gildi Þjóðskrár Íslands eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki. 

Almannaskráningardeild er 14 manna deild sem sér um skráningu 
og upplýsingagjöf úr þjóðskrá. Þar eru skráðar allar upplýsingar 
um lífsferil einstaklinga. Rétt skráning í þjóðskrá er grunnur allra 
réttinda einstaklinga í samfélaginu. Starfið felst í daglegri stjórnun 
og eftirliti með skráningu í þjóðskrá, útgáfu vottorða og gerð og 
þróun gæðaferla og verklagsreglna. 

Deildarstjóri almannaskráningar. Reykjavík Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
•   Marktæk stjórnunarreynsla 
•   Þekking og reynsla af gæðamálum, greiningu og 
     gerð verkferla 
•   Góð færni í að greina og finna lausnir til úrbóta
•   Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu
•   Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
•   Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni

•   Góð kunnátta í íslensku og hæfni til að miðla 
      upplýsingum í rituðu og töluðu máli 
•   Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu 
      Norðurlandamáli æskileg
•   Þekking á umhverfi upplýsingaöryggis er kostur

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og vera 
lausnamiðaður.

Um er að ræða starf á stjórnsýslusviði sem felst m.a. í úrlausn 
lögfræðilegra viðfangsefna á fag- og framleiðslusviðum Þjóðskrár 
Íslands s.s. á sviði fasteignaskráningar og skráningar í þjóðskrá. 
Starfið felur í sér málsmeðferð vegna stjórnsýslumála er varða 
verkefni stofnunarinnar, ráðgjöf innan sem utan stofnunar 
og samskipti og þjónustu við önnur stjórnvöld, sveitarfélög 
og almenning. Í starfinu getur einnig falist gerð gæðaferla, 
verklagsreglna og ritun umsagna við lagafrumvörp og 
reglugerðardrög. 

Lögfræðingur. Reykjavík Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
•   Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu
•   Góð almenn tölvukunnátta og skilningur á upplýsingatækni
•   Góð kunnátta í íslensku og hæfni til að miðla  
     upplýsingum í rituðu og töluðu máli
•   Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu 
     Norðurlandamáli æskileg
•   Þekking og reynsla tengd starfsemi Þjóðskrár Íslands, s.s. á 
     sviði eignaréttar og persónuréttar er kostur
•   Reynsla af gerð lagafrumvarpa er kostur
•   Þekking á umhverfi gæðastjórnunar upplýsingaöryggis er kostur
•   Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Leitað er að einstaklingi sem hefur til að bera ríka 
þjónustulund, hefur sýnt fram á framúrskarandi 
hæfni í mannlegum samskiptum og hefur metnað 
fyrir verkefnum hverju sinni. Viðkomandi þarf að vera 
vandvirkur, hafa mikla skipulagshæfileika og getu til 
að leysa verkefni sjálfstætt og í teymisvinnu. 

Helstu verkefni eru yfirferð eignaskiptayfirlýsinga, skráning 
og skoðun mannvirkja, útreikningur fasteignamats og 
brunabótamats, skráning landfræðilegra upplýsinga, vinnsla 
í sérhæfðum tölvukerfum, samskipti við fasteignaeigendur 
og sveitarfélög auk gæða- og þróunarstarfs. 

Starfsmenn á fasteignaskrársvið. 
Reykjavík og Akureyri 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Menntun sem nýtist í starfi, til að mynda iðnmeistari, 
     byggingafræðingur, verkfræðingur, landfræðingur
•   Reynsla af matsstörfum eða fasteignasölu er kostur
•   Reynsla af útreikningi byggingarkostnaðar er æskileg
•   Æskilegt að hafa lokið námskeiði í gerð  
     eignaskiptayfirlýsinga 
•   Reynsla af landupplýsingakerfum
•   Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp

•   Framúrskarandi færni  í mannlegum samskiptum
•   Talnaglöggur 
•   Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
•   Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu 
      Norðurlandamáli æskileg

Leitað er að einstaklingi sem hefur góða 
skipulagshæfileika, sýnir frumkvæði, nákvæmni og 
hraða í vinnubrögðum og hefur ríka þjónustulund. 

www.skra.is - www.island.is

Nánari upplýsingar um störfin má finna á www.skra.is. Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir skulu sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2017. 

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um 
auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, nr. 464/1996, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um 
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

SKÖPUNARGLEÐI ÁREIÐANLEIKI VIRÐING

www.skra.is
www.island.is

Þjónustuver Þjóðskrár Íslands sér um afgreiðslu og upplýsingagjöf 
til viðskiptavina stofnunarinnar. Afgreiðslur stofnunarinnar eru 
staðsettar í Reykjavík og á Akureyri og símaver á Akureyri. Starfið 
felst í daglegri verkstjórn þjónustuvera. Í starfinu felst m.a. að 
tryggja framúrskarandi þjónustu í framlínu ÞÍ og annast gerð 
verklagsreglna þjónustuvers. Einnig felst í starfinu umsjón með 
vinnslu bakvinnsluverkefna sem falin eru þjónustuveri. 

Deildarstjóri Þjónustuvers. Reykjavík Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi 
•   Marktæk stjórnunarreynsla 
•   Reynsla af rekstri þjónustuvers æskileg
•   Þekking og reynsla af gæðamálum, greiningu og 
     gerð verkferla 
•   Góð færni í að greina og finna lausnir til úrbóta
•   Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu
•   Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 

•   Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja 
     tölvutækni
•   Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
•   Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu 
     Norðurlandamáli æskileg
•   Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og vera 
lausnamiðaður.

Verkefnastjóri. Reykjavík

Um er að ræða starf á sviði rafrænnar stjórnsýslu. 
Meginverkefni sviðsins snúa að þróun og rekstri 
hugbúnaðar undir merkjum upplýsinga- og 
þjónustuveitunnar Ísland.is. Starfið er fjölbreytt og felst 
meðal annars í að greina ný þróunarverkefni og stýra þeim, 
veita ráðgjöf til ráðuneyta, stofnana, þjónustuveitenda og 
notenda, ásamt því að bregðast við rekstrarvandamálum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Próf á háskólastigi, tölvunarfræði eða önnur  
     háskólamenntun sem nýtist í starfi
•   Þekking og reynsla af verkefnastjórnun 
     upplýsingatækniverkefna
•   Frumkvæði, metnaður og nákvæm vinnubrögð
•   Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
•   Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp
•   Góð kunnátta í íslensku og ensku og hæfni til að miðla 
     upplýsingum í rituðu og töluðu máli

Leitað er að traustum einstaklingi sem tekur 
ábyrgð á verkefnum, heldur þeim á áætlun og 
fylgir þeim eftir til loka. Viðkomandi þarf að hafa 
skipulagshæfileika, vera lausnamiðaður og geta 
unnið eftir skilgreindum gæða- og öryggisferlum.
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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.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.
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Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2017.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 

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

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ
•   Þróun, prófanir og skjölun á spelkum

•   Gerð frumgerða

•   Tæknileg umsjón með vörum á markaði

HÆFNISKRÖFUR
•   Tæknifræðingur eða Verkfræðingur á véla-,

     heilbrigðis- eða sambærilegu sviði.

•   A.m.k. 3ja ára reynsla af hönnunarvinnu

•   Þekking á þrívíddarteikningu, t.d SolidWorks

    eða Inventor

•   Áhugi á nýjungum í hönnun og efnum

•   Mjög góð enskukunnátta

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 
Hjá félaginu starfa um 2800 manns í 20 löndum. 
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

TÆKNIFRÆÐINGUR / VERKFRÆÐINGUR
Össur leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í þróunardeild okkar.

Við leitum að einstaklingi með frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.
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Spennandi tækifæri í Árnesi 
Skeiða – og Gnúpverjahreppi

Skeiða- og Gnúpverjahreppur óskar eftir tilboðum í leigu á 
félagsheimilinu Árnesi, reksturs á tjaldsvæði við Árnes ásamt 
rekstri mötuneytis fyrir leikskóla og  grunnskóla sveitarfélag-
sins samkvæmt meðfylgjandi gögnum og öðrum þeim gögnum 
sem vísað er til.

Verkefnið felst í eftirtöldu :

A Leiga á félagsheimilinu í Árnesi og því sem fylgir eins og 
 framleiðslueldhús og salarkynni fyrir veitingarekstur 
 sem rúmar allt að 300 manns.
 Undanskilið er rými fyrir skrifstofur sveitarfélagsins.
B Reksturs á tjaldsvæði við félagsheimilið Árnes. 
 Aðstaða fyrir 50-60 einingar með rafmagni.
C Rekstur mötuneytis fyrir grunn- og leikskóla í 
 félagsheimilinu.  Fjöldi matarskammta er 90-100 meðan 
 skólaárið stendur yfir. Leigutaki skal lúta skilmálum um 
 efnainnihald matar og matreiðslu í skólamötuneytum. 
 Krafa er gerð um menntun í matreiðslu.

Gestastofan og margmiðlunarsýningin Þjórsárstofa er rekin 
í Árnesi í samstarfi við Landsvirkjun. Um sýninguna verður 
gerður sérstakur samningur, því er ekki leitað að verði í umsjón 
með henni.

Mögulegt er að bjóða í hvern þátt fyrir sig. Leigusamningar um 
eignirnar verða ótímabundnir en uppsegjanlegir af hálfu beggja 
aðila með sex mánaða fyrirvara. Sveitarfélagið áskilur sér rétt 
til að taka eða hafna hvaða tilboði sem er.

Útboðsgögn og nánari upplýsingar veita Kristófer Tómasson 
sveitarstjóri Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Sími 486-6100 net-
fang: kristofer@skeidgnup.is eða Börkur Brynjarsson verk-
fræðingur. Sími 898-9499 netfang: borkur@sudurland.is   Til-
boðum skal skila á skrifstofu sveitarfélagsins eða á ofangreind 
netföng eigi síðar en mánudaginn 13. Febrúar 2017. Tilboð 
verða opnuð þann dag á skrifstofu sveitarfélagsins kl 16:00.   
Sveitarstjóri Skeiða- og Gnúpverjahrepps. 

Í Skeiða og Gnúpverjahreppi búa tæplega 600 íbúar. Aðalatvin-
nuvegur er landbúnaður. Auk þess er ferðaþjónusta vaxandi 
og er iðnaður stundaður í nokkrum mæli. Þéttbýliskjarnar eru  
við Árnes  og Brautarholt. Grunnskóli, Leikskóli, sundlaugar 
og bókasafn er í sveitarfélaginu. Ferðafólk leggur í vaxandi 
mæli, leið sína í gegnum sveitarfélagið, enda náttúruperlur og 
sögustaðir margir í sveitarfélaginu. Nefna má Þjórsárdal og 
Áshildarmýri. Leiðir á hálendi Íslands liggja um sveitarfélagið. 
Fjarlægð frá Reykjavík er um 100 km, frá Selfossi um 40 km og 
frá Flúðum 20 km. 

ÚTBOÐSÞING
Verklegar framkvæmdir 2017

GRAND HÓTEL REYKJAVÍK 

Föstudaginn 27. janúar kl. 13.00 – 16.40

Kynntar verða fyrirhugaðar framkvæmdir 
allra helstu opinberra framkvæmdaaðila

Skráning á www.si.is

Innkaupadeild

Ný útboð/verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	 Viðbygging	Sundhöll	Reykjavíkur.	Trésmíði,	inni	
	 hurðir,	glerveggir	og	innréttingar,	 
 útboð nr. 13846.

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

ÚTBOÐ

Sveitarfélagið Árborg óskar  
eftir tilboðum í  

„Klæðning – Suðurhólar 2017“.
Verklok eru 30. júní 2017.

Verkið felur í sér lagningu klæðningar á Austurhóla og 
Suðurhóla austan Akralands.   Verktaki skal hefla núverandi 
malarslitag burtu, jafna neðra burðarlagið og bæta í það þar 
sem þörf er á.  Síðan skal verktaki leggja út 12cm þykkt efra 
burðarlag, jafna og þjappa það.  Að lokum skal verktaki leggja 
klæðningu í tveimur lögum.  Að minnsta kosti 3 vikur skulu líða 
milli lagningu klæðningarlaga.  Verktaki skal sópa fyrra lag 
klæðningar vandlega áður en seinna lagið er lagt

Helstu magntölur eru:

- Neðra burðarlag   900m³

- Efra burðarlag   940m3 

- Tvöföld klæðning   7800m²

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðjude-
ginum 24. janúar 2017.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Ingibjörgu á skrifstofu Eflu á Suðurlan-
di í síma 412 6900, eða með tölvupósti í netfangið utbod.sudur-
land@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og 
fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofun, Austurvegi 1-5, 800 
Selfoss fyrir kl. 11.00 fimmtudaginn 16. febrúar 2017 og verða 
þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Framkvæmda og veitusvið Árborgar

Helstu magntölur eru:
• Upprif yfirborðs  
 (steypa og malbik) 5.300 m2 

• Gröftur í götu 9.000 m3

• Fylling og burðarlög 8.800 m3

• Malbik 5.300 m2

• Gröftur fyrir lögnum 1.800 m3

• Fráveitulagnir 1.500 m
• Vatnsveitulagnir 1.400 m
• Hitaveitulagnir     750 m
• Strenglagnir - rafstrengir 1.000 m
• Ljósastólpar        8 stk
• Ídráttarrör     550 m
• Fjölpípur  1500 m

Akraneskaupstaður, Veitur ohf. og Míla ehf.  
óska eftir tilboðum í verkið:

Verkið felst í að endurbyggja Vesturgötu á milli 
Merkigerðis og Stillholts auk hluta gangstétta 
á því svæði.  Einnig verða lagnir veitufyrirtækja 
endurnýjaðar. 
Verkinu skal lokið fyrir 05. ágúst 2017.

Útboðsgögn er hægt að nálgast hjá EFLU verk-
fræðistofu, þriðjudaginn 24. janúar 2017, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Akranesbæjar, 
Stillholti 16-18, 300 Akranes, fimmtudaginn 
9. febrúar 2017, kl. 14.00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum er þess óska.

Útboð

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

Vesturgata – endurnýjun. 
Gatnagerð og lagnir

ÚTBOÐ
Húsfélagið að Skólavörðustíg 16, 101 Reykjavík  

óskar eftir tilboðum í verkið : 

UTANHÚSSVIÐHALD – MÚRVIÐGERÐIR OG MÁLING

Um er að ræða háþrýstiþvott, múr- og sprunguviðgerðir 
ásamt málun útveggja og glugga á húsinu.

Helstu magntölur eru :
Háþrýstiþvottur, múr- og sprunguviðgerðir  300 m2
Málun og grunnun steinveggja  300 m2
Málun gluggakarma   350 Lm
Bárujárnsklæðning      75 m2
Glerskipti       60 m2

Útboðsgögn er hægt að fá send rafrænt með því að  
senda tölvupóst á netfangið magnus@byggingarad.is   
Einnig er hægt að fá útprentuð útboðsgöng á skrifstofu 
Eignareksturs  ehf.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Eignareksturs ehf ,  
Suðurlandsbraut 48, 2 hæð 108 Reykjavík og skulu þau 
hafa borist eigi síðar en föstudaginn 10. febrúar 2017,  
kl 13:00  þar sem þau verða opnuð.

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600
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kopavogur.is

Skipulagslýsing til undirbúnings breytingar á  
aðalskipulagi Kópavogs. 

Nónhæð. Breyting á aðalskipulagi. Skipulagslýsing.
Vakin er athygli á því að nú stendur yfir í samræmi við 1. mgr. 30. gr skipulagslaga nr.  123/2010 kynning á lýsingu vegna fyrirhugaðrar aðalskipu-
lagsbreytingar á kolli Nónhæðar. Svæðið sem skipulagslýsingin nær til afmarkast af Arnarnesvegi í suður, Smárahvammsvegi í austur, lóðamörkum 
húsa sunnan Foldarsmára í norður og húsagötu að Arnarsmára 32 og 34 (leikskóli) í vestur. Stærð skipulagssvæðisins er tæplega 31. 000 m2 að 
flatarmáli þar af um 27.500 m2 lands í einkaeign. Í lýsingunni koma m.a. fram áherslur bæjaryfirvalda við fyrirhugaða breytingu á aðalskipulagi 
bæjarins á ofangreindu svæði þar sem landnotkun svæðisins breytist úr samfélagsþjónustu og opnu svæði í íbúðarbyggð með um 140 íbúðum og 
opnu svæði sem nýtast mun almenningi til leikja og útiveru. Í lýsingunni koma jafnframt fram upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu, 
fyrirhugað skipulagsferli svo og um kynningu og samráð. 

Ofangreind verkefnalýsing er til kynningar á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtuda-
ga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00 og á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Verkefnalýsingin verður jafnframt kynnt á kynningarfundi í 
Smáraskóla fimmtudaginn 9. febrúar 2017 kl. 17:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér lýsinguna. Athugasemdir 
eða ábendingar við  hana skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á tölvupóstfangið 
skipulag@kopavogur.is  eigi síðar en mánudaginn 20. febrúar 2017 kl. 15:00.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Löggildingarnámskeið  
fyrir mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti  
sbr. ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  
verður haldið í mars 2017, ef næg þátttaka fæst.  
Námskeiðið mun hefjast mánudaginn 6. mars 2017.  
kl. 09:00 – 17.00 og standa dagana 6 - 10. mars og lýkur  
með prófi laugardaginn 18. mars.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá IÐUNNI- 
fræðslusetri, Vatnagörðum 20, Reykjavík eða vefsetrinu 
www.idan.is. 

 Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt 
1) afriti af prófskírteini umsækjanda, 2) vottorði frá 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti um réttindi til 
starfsheitis, 3) vottorði/um um 3 ára starfsreynslu, sbr. 
1.mgr. 26.gr. laga um mannvirki, eigi síðar en mánudaginn 
20 febrúar 2017. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun | Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

Styrkir úr Endurmenntunarsjóði 
grunnskóla 2017

Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum í Endurmennt- 
unarsjóð grunnskóla vegna endurmenntunarverkefna skólaárið 
2017-2018. 

Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir félagsmenn 
í Félagi grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélagi Íslands 
(SÍ) geta sótt um framlög úr sjóðnum, þar á meðal grunnskólar, 
skólaskrifstofur, sveitarfélög, háskólar, símenntunarstofnanir, félög, 
fyrirtæki og aðrir. Gert er ráð fyrir að endurmenntunarverkefnum 
verði að fullu lokið eigi síðar en við lok skólaársins 2017-2018. 
Verði ekki unnt að ljúka námskeiðum innan þeirra tímamarka fellur 
styrkveiting niður.

Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að allt að þriðjungi ráðstöfunarfjár 
verði úthlutað til verkefna sem tengjast eftirfarandi áherslusviðum:

• leiðsagnarmat - mat og endurgjöf í námi nemenda 
• hagnýtt læsi og lesskilningur í öllum námsgreinum 
• þróun í verk- og listgreinakennslu

Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is. Umsóknir á 
öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið á móti viðbótar- 
gögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í umsókninni. 

Í umsóknum skal gefa ítarlegar upplýsingar um hvers konar 
endurmenntun umsækjandi hyggst bjóða, m.a. innihald, skipulag 
og markmið verkefnis/námskeiðs, stað og tíma, áætlaðan fjölda 
þátttakenda, fyrirlesara, ábyrgðarmann og annað það sem máli 
kann að skipta við mat á umsókn. Einnig skal tilgreina áætlaðan 
kostnað. Þær umsóknir einar koma til álita sem sýna fram á að 
endurmenntunarverkefnin mæti þörfum grunnskólans, séu byggð 
á skólastefnu, aðalnámskrá, fagmennsku og gæðum. Styrkir eru 
eingöngu greiddir vegna launakostnaðar fyrirlesara.  
Annar kostnaður er ekki greiddur. 

Þegar fyrir liggur ákvörðun um hverjir fá styrk og fjármögnun styrkja 
tryggð verður gerður sérstakur samningur um hvert endurmennt- 
unarverkefni.

Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2017. 

Reglur um Endurmenntunarsjóð grunnskóla er að finna á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is og eru 
umsækjendur hvattir til að kynna sér þær. 

Nánari upplýsingar um Endurmenntunarsjóð grunnskóla veitir  
Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða í tölvupósti á  
klara.e.finnbogadottir@samband.is. 

Við leitum að starfsmanni með brennandi áhuga á samfélags- 
miðlum og birtingum. Um er að ræða ráðgjafa sem vinnur náið 
með viðskiptavinum, viðskiptastjórum og birtingaráðgjöfum á 
líflegum vinnustað.

HELSTU VERKEFNI
\ Ráðgjöf og umsjón með birtingum á Facebook,

Google Adwords og Instagram
\ Eftirfylgni og greining gagna á samfélagsmiðlum

og leitarvélum
\ Þátttaka í teymisvinnu 

HÆFNISKRÖFUR
\ Háskólamenntun sem nýtist í starfi
\ Góð þekking á Google Adwords og Google Analytics
\ Góð hæfni í ritun bæði á íslensku og ensku
\ Frumkvæði og sjálfstæði
\ Reynsla af sölustörfum æskileg

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið
rannveig@pipar.is fyrir 1. febrúar nk.

Auglýsingastofa  \  Guðrúnartúni 8  \  105 Reykjavík  \  pipar-tbwa.is  \  510 9000

SAMFÉLAGSMIÐLA- OG
VEFBIRTINGARÁÐGJAFI



Hátún 9
105 REYJAVÍK

Fjórar íbúðir allar í túristaleigu. Ellefu 
herbergja hús. Mjög miklar tekjur.
Einbýlishús sem búið er að skipta niður 
í 4 íbúðir. Íbúðirnar eru nýttar undir 
útleigu til ferðamanna og eru öll tilskilin 
leyfi til staðar. Húsið er mikið endurnýjað 
að innan sem utan. Öll baðherbergi 
endurnýjuð, húsið klætt að utan og skipt 
um gólfefni og lagnir að hluta. 
www.booking.com aðgangur fylgir.

STÆRÐ: 228 fm EINBÝLISHÚS  HERB: 11

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hjarðarhagi 38
107 REYKJAVÍK

Mjög góð íbúð á efstu hæð í Vesturbænum. 
Tvær stofur, möguleiki að breyta í herbergi. 
Uppgert bað. Falleg íbúð á frábærum stað. 
Möguleiki á að kaupa bílskúr með.

STÆRÐ: 87,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Garðatorg 2b
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg íbúð við Garðatorg. Vandaðar, 
sérsmíðaðar innréttingar, einstakt útsýni. Tvö 
baðherbergi. Aukin lofthæð. Tvö svefnherbergi 
og sjónvarpskrókur. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 138,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

74.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Grenimelur 2
107 REYKJAVÍK

Mjög falleg og vel skipulögð sérhæð ásamt 
tveggja hæða bílskúr sem innréttaður er sem 
íbúð við Grenimel 2 í Rvík. Neðri hæð bílskúrs er 
ekki inn í fermetrum eignar.

STÆRÐ: 153,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

74.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hjarðarhagi 42
107 REYKJAVÍK

Virkilega falleg íbúð á þessum eftirsótta stað 
í Vesturbænum. Tvö mjög góð svefnherbergi, 
stofa og eldhús. Eign sem vert er að skoða.

STÆRÐ: 90,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

40.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Friggjarbrunnur 16
113 REYKJAVÍK

Nýjar íbúðir í vönduðu húsi í Úlfarsárdal. Íbúðin 
skilast fullbúin að innan, með gólfefnum, öllum 
ljósum uppsettum og innbyggðri uppþvottavél.  
Upphituð bílageymsla. Afhending feb/mars ‘17.

STÆRÐ: 155 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

57.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Lómasalir 6-8
201 KÓPAVOGUR

Falleg þriggja herbergja 102,3 fm íbúð með 
timburverönd ásamt stæði í bílageymslu á 
eftirsóttum stað við Lómasali 6-8. 
Sér inngangur af svölum.

STÆRÐ: 102,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

41.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Garðatorg 2b
210 GARÐABÆR

Björt og falleg tveggja herbergja íbúð á 1. 
hæð í nýbyggingu við Garðatorg. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar, fallegt útsýni. 
18 fm sérafnotareitur. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 79,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

39.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    22. jan 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    22. jan 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    22. jan 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    22. jan 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    23. jan 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    22. jan 13:00 – 13:20

OPIÐ HÚS    22. jan 13:25 – 13:45
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Bæjarlind 4  |  201 Kópavogur  |  512 3600  |  tingholt.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAG MILLI KL. 14 00 OG 14 30 

Hraunbær 20 Rvk. 
Íbúð : 0303 

Þingholt kynnir snyrti-
lega 3ja herbergja íbúð 
á þriðju hæð.  Eignin er 
skráð samtals 95,6 fm 
að stærð og þarf af er 
7,7 fm sérgeymsla í  
sameign. Tvennar svalir.  
Stutt er í ýmiskonar 

þjónustu og verslanir, leik-, grunn- og framhaldsskóla.  
LAUS VIÐ KAUPSMNING. 
Verð: 31,8m 
Uppl. gefur Ísak V. Jóhannsson í síma 822-5588

Viðar Marinósson  
Löggiltur fasteignasali

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

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  22. JANÚAR FRÁ KL 13:00 - 14:00.
Mjög fallegt 189,7fm, raðhús á tveimur hæðum með sérstæðum 38.2fm bílskúr. 
Einstakt útsýni á mjög eftirsóttum stað, í suðurhlíðum Kópavogs. Eignin afhendist 
tilbúin til tréverks.
Verð: 65. millj.
Allar nánari uppls. veita Linda Björk S: 868-7048  linda@gardatorg.is   
og Sigurður S: 898-3708 sigurdur@gardatorg.is

GNITAHEIÐI 6A. Kópavogur

OPIÐ
HÚS

Magnús Emilsson löggildur fasteignasali.

Stofnað  
1983

Hraunhamar kynnir: Nýkomið í einkasölu sérlega falleg og virðuleg húseign á þremur hæðum. 
Húsið er samtals 325,7 fm og er innréttað sem nokkrar íbúðir í útleigu/gistiheimili. 
Einstök húseign að mörguleyti með bílastæði fyrir allt að 5-6 bíla á þessum vinsæla stað 
í Grjótaþorpinu í göngufæri við miðbæ Reykjavíkur. Verðtilboð. 
Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón Harðarson sölustjóri s.893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Brattagata - Reykjavík - Gistiheimili

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Til sölu Hlíðarhagi í Hveragerði
Spennandi tækifæri í Hveragerði

Hlíðarhagi

Byggingarlóð, stærð 13.230 fm. og 215 fm. íbúðarhús byggt 1982.

Samkvæmt gildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir íbúðabyggð, ekki er búið að deiliskipuleggja 
lóðina. Á lóðinni er möguleiki á að byggja fjölbýli, rað- og parhús; 20-30 smærri íbúðir, stærð 
60-100 fm. Áskilinn er réttur seljanda til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum án sérstaks 
rökstuðnings.

Allar nánari upplýsingar er að fá á skrifstofu Byr fasteignasölu.

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.

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600



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

Ármúli 17
Dalur Guesthouse er  273,6m2 gistiheimili 
á besta stað rétt fyrir ofan Laugardalinn. 
Sjö fullbúin tveggja manna herbergi með 
handlaug, auk setustofu. 4 baðherbergi, 
þar af tvö með sturtu. Yfir meginhæðinni 
er rishæð með starfsmannaaðstöðu og 
setustofu. Húsnæðið er allt nýlega stand-
sett og tilbúið til útleigu. Samþ. teikningar 
liggja fyrir og framkv. á lokastigi. Gott 
viðskiptatækifæri fyrir réttan aðila.  
Verð: 82,5 m.

Reykjahvoll 27
Vel staðsett 1.359m2 eignarlóð við 
Reykjahvoll 27. Gott byggingaland 
í útjaðri byggðar við Reyki í Mos-
fellsbæ. Mikill trjágróður og vel 
gróin endalóð.

Verð: 16,9 millj.

Laugarnesvegur
Opið hús sunnudaginn 22. janúar kl 
14:00 – 14:30 í Laugarnesvegi 62.

Vel staðsett 99,6m2 íbúð á 3. hæð með 
miklu útsýni. Íbúðin er 74,6m2 og ris er 
25m2. Gólfflötur er töluvert meiri þar sem 
hluti eignar í risi er undir súð. Tvennar 
svalir, vestur- út frá stofu og suður- út 
frá hjónaherb. Hellulögð innkeyrsla með 
snjóbræðslu er fyrir aftan hús. Sérmerkt 
bílastæði fylgir íbúð. Eignin er á eftir-
sóttum stað miðsvæðis í Reykjavík og í 
göngufæri við alla helstu þjónustu. 
Verð: 44,9 m.

Suðurgata 6
Fallegt og reisulegt 3ja hæða 
verslunar- og íbúðarhús á Siglufirði 
sem býður upp á mikla möguleika. 
Góðar leigutekjur eru af húsinu í 
dag og möguleiki á auknum leigu-
tekjum. Húsið er samtals 496m2 , 
stendur á besta stað í miðbænum 
og er mikið uppgert. Jarðhæðin er 
227m2 og skiptist í þrjú verslunar-
rými sem eru í útleigu auk bílskúrs. 
Önnur hæð er 150m2  3ja herbergja 
íbúð og 3. hæð er 120m2  íbúð. Flott 
eign á góðum stað. 
Verð: 55,9 m.

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

OPIÐ HÚS  Sunnudag

Gylfi 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

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi. Er 
í  námi til löggildingar 
fasteigna- fyrirtækja- og 
skipasölu. 
S: 899-3984

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi. Er í 
námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu.
S: 616-8985 

Jóhanna Guðrún 
Magnúsdóttir
Sölufulltrúi. Löfæðingur.
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu. 
S: 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

Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir í lyftuhúsi við 
Skógarveg. Vandaðar innréttingar. Hiti í gólfum. 
Borðaplata er með 20 mm qarts steini í ljósum lit.  
Spanhelluborð og blástursofn. Tvö baðherbergi 
eru í flestum íbúðunum.  Þvottahús og baðherbergi 
verða með flísum á gólfi. Skilast fullbúnar fyrir utan 
gólfefni.  Stæði í bílageymslu.  

Upplýsingar: Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Skógarvegur 12-14, 103 Reykjavík

GLÆSILEGAR
ÍBÚÐIR TIL SÖLU!

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. JAN KL 14 - 15

Óskar  
Sölufulltrúi 

893 2499 
Sigurður  
Fasteignasali

Fjölbýlishús
Herbergi: 3-4
Stærðir: 117-161 m2

Verð frá: 61,8 millj



.

Tjarnarstígur 5 
Seltjarnarnesi

Verð : 38,4 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.13:00-13:30

Falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð m. sérinngangi 

Tvö rúmgóð svefnherbergi

Björt stofa m beyki parket á gólfi 

Geymsla innan íbúðar 

Notaleg eign á rólegum stað 

.

Kirkjubraut 19
Seltjarnarnesi

Verð : 33,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.13:00-13:30

Falleg 62,5 fm íbúð 

Sérinngangur 

Frábær staðsetning 

.

Vesturgata 35B

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.14:30-15:00

Tveggja herbergja sérbýli í miðbæ Reykjavíkur 

Alls 39,3 fm að stærð 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Björt og mjög vel skipulögð

.

Laugarnesvegur 89

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.jan. kl.17:30-18:00

Glæsileg íbúð á fyrstu hæð að stærð 108,8 fm

Sérinngangur og sérafnotarétti út af stofu

Lyftuhús, þar sem allt aðgengi er til fyrirmyndar

Stæði í lokaðri bílageymslu

Vinsæl staðsetning

.

Sólvallagata 74

Verð : 45,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.15:00-15:30

Falleg 4ra herbergja

Íbúð á 2. hæð

Stærð 101,3 fm

Frábær staðsetning

Hús nýlega viðgert að utan

.

Hólmgarður 42

Verð : 53,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23.jan. kl.17:00-17:45

Hæð og ris, alls 137,5 fm 

4 svefnherbergi 

2 baðherbergi 

Mikið endurnýjuð íbúð

.

Asparfell 6

Verð : 30,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 25.jan. kl.17:00-14:45

Falleg þriggja herbergja íbúð á 7.hæð

Eignin er 77,1 fm

Mikið endurnýjuð, þar með talið baðherbergi, 

eldhús og gólfefni

Þvottaherbergi á hæðinni

Sérgeymsla

Falleg 143,2 fm íbúð m sérinngang 
Jarðhæð og kjallari 
Þrjú svefnherbergi 
Mikil lofthæð 
Skráð á booking.com 
Möguleiki á frábærri ávöxtun

Ægisgata

Verð : 62,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rekstrarleyfi f. gistingu

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm 
Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu 
Lyftuhús, Stæði í bílageymslu 
Stórt eldhús opið inní stofu
Falleg heildarmynd innréttinga 
Þvottahús innan íbúðar

Hofakur 1

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúðin er 129,1 fm að stærð 
Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm 
Afhendist fullbúin með gólfefnum 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir 
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Fyrir borgara +55 

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

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegar nýjar íbúðir við Mánatún 1
Eignirnar eru að stærð frá 76,6 fm – 185,4 fm  
með geymslum í kjallara
Eignunum fylgja stæði í lokaðri 
aðgangsstýrðri bílageymslu
Vandaðir verktakar

Mánatún 1 

Verð frá: 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

2ja herbergja íbúð 

Efsta hæðin í 3ja hæða húsi 

Endurnýjuð að hluta 

Húsið í góðu ásigkomulag

Hringbraut 111

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

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Raðhús að stærð 253,5 fm 

Húsið er hæð, ris og kjallari 

Séríbúð í kjallara Innbyggður bílskúr 

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu 

Helgubraut 19 

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Ólafsgeisli 111 

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vönduð 3-4 herbergja íbúð á 1. hæð 

með stæði í bílakjallara 

Eignin er skráð 115,4 og byggingarár er 1994 

Sér garður í suður út frá stofu

Bogahlíð

Verð : 59,3 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
Samtals 521,2 fm, kjallarinn er 390,7 fm  
og fyrsta hæð 130,5 fm
Tveir inngangar, innkeyrsluhurð og  
snyrting á báðum bæðum
Eign með mikla möguleika

Völvufell 13

Verð : 68,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

 Falleg og björt 4-5 herbergja íbúð á annarri 

hæð Samtals 147 fm, þar af er bílskúr 20,7 fm 

Aukaherbergi og sérgeymsla í kjallara Góðar 

svalir

Hvassaleiti 28

Verð : 48,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Sjarmerandi og mikið endurnýjað einbýli

Góð tvöföld stofa og fallegt eldhús

Þrjú svefnherbergi, bað og gestasnyrting

Bílskúrinn er nýlegur um 40 fm með gólfhita

820 Eyrarbakki

Þykkvaflöt

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Gæti hentað í ferðaþjónustu

Í byggingu vel skipulagt einbýli á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr alls 246 fm 
Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að 
innan skv. skilalýsingu, hægt er að semja 
um að fá húsið lengra komið 
Áætluð afhending er í maí 2017

 Lyngprýði 2

Verð : 69,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

Afhending haust 2017 

Einstök heil húseign á besta stað í miðbænum sem 
nýbúið er að endurnýja á glæsilegan og smekklegan hátt. 
Reisulegt steinhús samtals 432 fm sem skiptist í 
fjórar fallegar íbúðir, bílskúr og stigahús. 
Glæsilegar stórar samliggjandi.
Mjög skjólgóður garður með palli og heitum potti og 
glæsileg útilýsing í garði og innkeyrslum

Öldugata 2

Verð :260,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Heillandi og hlýlegt 187,1 fm einbýli í 101 með 
sjávarútsýni sem í grunninn er steinbær frá 1882 .
Góð aukaíbúð með sér inngangi.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, bað, eldhús, sólstofa 
og aukaíbúð á neðri hæð. Eitt svefnherbergi, stofa og 
borðstofa á efri hæð. Eignarlóð. 

Vesturgata 57

Verð : 81,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Eign í sérflokki 

Glæsilegt 182,4 fm ósvikið penthouse á 
8. og efstu hæð með frábæru útsýni
Lyftan gengur beint upp í þakíbúðina sem 
nær yfir alla hæðina
Þaksvalir og suðursvalir úr hjónaherbergi
Tilbúið til innréttinga, einstakt tækifæri til að hanna 
glæsieign eftir sínu höfði. Tvö stæði í bílageymslu

Vatnsstígur 14

Verð :149,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Lúxus penthouse

Einbýlishús um 190 fm 

2 íbúðir auk bílskúrs 

Selst í heilu lagi

Hrísateigur 23 

Verð : 79,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vandað atvinnuhúsnæði 

Samtals 1.335 fm 

Hægt að kaupa með leigusamningi 

Lyngás 15

Verð : 295,0 millj.
Þröstur Þórhallsson, hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  897 0634 

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Fellsmúli 4

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.17:00-17:30

2ja herbergja íbúð á 1. hæð 

Nokkuð upprunaleg íbúð 

Miðsvæðis í ReykjavíkBókaðu skoðun:

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

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

193,3 fm íbúð á efstu hæð 

Þrjú svefnherbergi 

Stórar stofur, tvennar svalir 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Hörgshlíð

Verð : 75,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Endurgerð íbúð

Þvottahús innan íbúðar 

Stórar stofur 127 fm 

Íbúð á 3ju hæð

Fellsmúli 12

Verð : 42,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG MIKLABORG569 7000 569 7000

MIKLABORG MIKLABORGwww.miklaborg.is www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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

.

Tjarnarstígur 5 
Seltjarnarnesi

Verð : 38,4 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.13:00-13:30

Falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð m. sérinngangi 

Tvö rúmgóð svefnherbergi

Björt stofa m beyki parket á gólfi 

Geymsla innan íbúðar 

Notaleg eign á rólegum stað 

.

Kirkjubraut 19
Seltjarnarnesi

Verð : 33,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.13:00-13:30

Falleg 62,5 fm íbúð 

Sérinngangur 

Frábær staðsetning 

.

Vesturgata 35B

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.14:30-15:00

Tveggja herbergja sérbýli í miðbæ Reykjavíkur 

Alls 39,3 fm að stærð 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Björt og mjög vel skipulögð

.

Laugarnesvegur 89

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.jan. kl.17:30-18:00

Glæsileg íbúð á fyrstu hæð að stærð 108,8 fm

Sérinngangur og sérafnotarétti út af stofu

Lyftuhús, þar sem allt aðgengi er til fyrirmyndar

Stæði í lokaðri bílageymslu

Vinsæl staðsetning

.

Sólvallagata 74

Verð : 45,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.15:00-15:30

Falleg 4ra herbergja

Íbúð á 2. hæð

Stærð 101,3 fm

Frábær staðsetning

Hús nýlega viðgert að utan

.

Hólmgarður 42

Verð : 53,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23.jan. kl.17:00-17:45

Hæð og ris, alls 137,5 fm 

4 svefnherbergi 

2 baðherbergi 

Mikið endurnýjuð íbúð

.

Asparfell 6

Verð : 30,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 25.jan. kl.17:00-14:45

Falleg þriggja herbergja íbúð á 7.hæð

Eignin er 77,1 fm

Mikið endurnýjuð, þar með talið baðherbergi, 

eldhús og gólfefni

Þvottaherbergi á hæðinni

Sérgeymsla

Falleg 143,2 fm íbúð m sérinngang 
Jarðhæð og kjallari 
Þrjú svefnherbergi 
Mikil lofthæð 
Skráð á booking.com 
Möguleiki á frábærri ávöxtun

Ægisgata

Verð : 62,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rekstrarleyfi f. gistingu

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm 
Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu 
Lyftuhús, Stæði í bílageymslu 
Stórt eldhús opið inní stofu
Falleg heildarmynd innréttinga 
Þvottahús innan íbúðar

Hofakur 1

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúðin er 129,1 fm að stærð 
Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm 
Afhendist fullbúin með gólfefnum 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir 
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Fyrir borgara +55 

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

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegar nýjar íbúðir við Mánatún 1
Eignirnar eru að stærð frá 76,6 fm – 185,4 fm  
með geymslum í kjallara
Eignunum fylgja stæði í lokaðri 
aðgangsstýrðri bílageymslu
Vandaðir verktakar

Mánatún 1 

Verð frá: 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

2ja herbergja íbúð 

Efsta hæðin í 3ja hæða húsi 

Endurnýjuð að hluta 

Húsið í góðu ásigkomulag

Hringbraut 111

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

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Raðhús að stærð 253,5 fm 

Húsið er hæð, ris og kjallari 

Séríbúð í kjallara Innbyggður bílskúr 

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu 

Helgubraut 19 

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Ólafsgeisli 111 

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vönduð 3-4 herbergja íbúð á 1. hæð 

með stæði í bílakjallara 

Eignin er skráð 115,4 og byggingarár er 1994 

Sér garður í suður út frá stofu

Bogahlíð

Verð : 59,3 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
Samtals 521,2 fm, kjallarinn er 390,7 fm  
og fyrsta hæð 130,5 fm
Tveir inngangar, innkeyrsluhurð og  
snyrting á báðum bæðum
Eign með mikla möguleika

Völvufell 13

Verð : 68,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

 Falleg og björt 4-5 herbergja íbúð á annarri 

hæð Samtals 147 fm, þar af er bílskúr 20,7 fm 

Aukaherbergi og sérgeymsla í kjallara Góðar 

svalir

Hvassaleiti 28

Verð : 48,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Sjarmerandi og mikið endurnýjað einbýli

Góð tvöföld stofa og fallegt eldhús

Þrjú svefnherbergi, bað og gestasnyrting

Bílskúrinn er nýlegur um 40 fm með gólfhita

820 Eyrarbakki

Þykkvaflöt

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Gæti hentað í ferðaþjónustu

Í byggingu vel skipulagt einbýli á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr alls 246 fm 
Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að 
innan skv. skilalýsingu, hægt er að semja 
um að fá húsið lengra komið 
Áætluð afhending er í maí 2017

 Lyngprýði 2

Verð : 69,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

Afhending haust 2017 

Einstök heil húseign á besta stað í miðbænum sem 
nýbúið er að endurnýja á glæsilegan og smekklegan hátt. 
Reisulegt steinhús samtals 432 fm sem skiptist í 
fjórar fallegar íbúðir, bílskúr og stigahús. 
Glæsilegar stórar samliggjandi.
Mjög skjólgóður garður með palli og heitum potti og 
glæsileg útilýsing í garði og innkeyrslum

Öldugata 2

Verð :260,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Heillandi og hlýlegt 187,1 fm einbýli í 101 með 
sjávarútsýni sem í grunninn er steinbær frá 1882 .
Góð aukaíbúð með sér inngangi.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, bað, eldhús, sólstofa 
og aukaíbúð á neðri hæð. Eitt svefnherbergi, stofa og 
borðstofa á efri hæð. Eignarlóð. 

Vesturgata 57

Verð : 81,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Eign í sérflokki 

Glæsilegt 182,4 fm ósvikið penthouse á 
8. og efstu hæð með frábæru útsýni
Lyftan gengur beint upp í þakíbúðina sem 
nær yfir alla hæðina
Þaksvalir og suðursvalir úr hjónaherbergi
Tilbúið til innréttinga, einstakt tækifæri til að hanna 
glæsieign eftir sínu höfði. Tvö stæði í bílageymslu

Vatnsstígur 14

Verð :149,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Lúxus penthouse

Einbýlishús um 190 fm 

2 íbúðir auk bílskúrs 

Selst í heilu lagi

Hrísateigur 23 

Verð : 79,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vandað atvinnuhúsnæði 

Samtals 1.335 fm 

Hægt að kaupa með leigusamningi 

Lyngás 15

Verð : 295,0 millj.
Þröstur Þórhallsson, hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  897 0634 

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Fellsmúli 4

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.17:00-17:30

2ja herbergja íbúð á 1. hæð 

Nokkuð upprunaleg íbúð 

Miðsvæðis í ReykjavíkBókaðu skoðun:

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

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

193,3 fm íbúð á efstu hæð 

Þrjú svefnherbergi 

Stórar stofur, tvennar svalir 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Hörgshlíð

Verð : 75,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Endurgerð íbúð

Þvottahús innan íbúðar 

Stórar stofur 127 fm 

Íbúð á 3ju hæð

Fellsmúli 12

Verð : 42,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG MIKLABORG569 7000 569 7000

MIKLABORG MIKLABORGwww.miklaborg.is www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



.

Tjarnarstígur 5 
Seltjarnarnesi

Verð : 38,4 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.13:00-13:30

Falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð m. sérinngangi 

Tvö rúmgóð svefnherbergi

Björt stofa m beyki parket á gólfi 

Geymsla innan íbúðar 

Notaleg eign á rólegum stað 

.

Kirkjubraut 19
Seltjarnarnesi

Verð : 33,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.13:00-13:30

Falleg 62,5 fm íbúð 

Sérinngangur 

Frábær staðsetning 

.

Vesturgata 35B

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.14:30-15:00

Tveggja herbergja sérbýli í miðbæ Reykjavíkur 

Alls 39,3 fm að stærð 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Björt og mjög vel skipulögð

.

Laugarnesvegur 89

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.jan. kl.17:30-18:00

Glæsileg íbúð á fyrstu hæð að stærð 108,8 fm

Sérinngangur og sérafnotarétti út af stofu

Lyftuhús, þar sem allt aðgengi er til fyrirmyndar

Stæði í lokaðri bílageymslu

Vinsæl staðsetning

.

Sólvallagata 74

Verð : 45,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.15:00-15:30

Falleg 4ra herbergja

Íbúð á 2. hæð

Stærð 101,3 fm

Frábær staðsetning

Hús nýlega viðgert að utan

.

Hólmgarður 42

Verð : 53,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23.jan. kl.17:00-17:45

Hæð og ris, alls 137,5 fm 

4 svefnherbergi 

2 baðherbergi 

Mikið endurnýjuð íbúð

.

Asparfell 6

Verð : 30,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 25.jan. kl.17:00-14:45

Falleg þriggja herbergja íbúð á 7.hæð

Eignin er 77,1 fm

Mikið endurnýjuð, þar með talið baðherbergi, 

eldhús og gólfefni

Þvottaherbergi á hæðinni

Sérgeymsla

Falleg 143,2 fm íbúð m sérinngang 
Jarðhæð og kjallari 
Þrjú svefnherbergi 
Mikil lofthæð 
Skráð á booking.com 
Möguleiki á frábærri ávöxtun

Ægisgata

Verð : 62,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rekstrarleyfi f. gistingu

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm 
Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu 
Lyftuhús, Stæði í bílageymslu 
Stórt eldhús opið inní stofu
Falleg heildarmynd innréttinga 
Þvottahús innan íbúðar

Hofakur 1

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúðin er 129,1 fm að stærð 
Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm 
Afhendist fullbúin með gólfefnum 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir 
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Fyrir borgara +55 

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

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegar nýjar íbúðir við Mánatún 1
Eignirnar eru að stærð frá 76,6 fm – 185,4 fm  
með geymslum í kjallara
Eignunum fylgja stæði í lokaðri 
aðgangsstýrðri bílageymslu
Vandaðir verktakar

Mánatún 1 

Verð frá: 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

2ja herbergja íbúð 

Efsta hæðin í 3ja hæða húsi 

Endurnýjuð að hluta 

Húsið í góðu ásigkomulag

Hringbraut 111

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

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Raðhús að stærð 253,5 fm 

Húsið er hæð, ris og kjallari 

Séríbúð í kjallara Innbyggður bílskúr 

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu 

Helgubraut 19 

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Ólafsgeisli 111 

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vönduð 3-4 herbergja íbúð á 1. hæð 

með stæði í bílakjallara 

Eignin er skráð 115,4 og byggingarár er 1994 

Sér garður í suður út frá stofu

Bogahlíð

Verð : 59,3 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
Samtals 521,2 fm, kjallarinn er 390,7 fm  
og fyrsta hæð 130,5 fm
Tveir inngangar, innkeyrsluhurð og  
snyrting á báðum bæðum
Eign með mikla möguleika

Völvufell 13

Verð : 68,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

 Falleg og björt 4-5 herbergja íbúð á annarri 

hæð Samtals 147 fm, þar af er bílskúr 20,7 fm 

Aukaherbergi og sérgeymsla í kjallara Góðar 

svalir

Hvassaleiti 28

Verð : 48,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Sjarmerandi og mikið endurnýjað einbýli

Góð tvöföld stofa og fallegt eldhús

Þrjú svefnherbergi, bað og gestasnyrting

Bílskúrinn er nýlegur um 40 fm með gólfhita

820 Eyrarbakki

Þykkvaflöt

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Gæti hentað í ferðaþjónustu

Í byggingu vel skipulagt einbýli á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr alls 246 fm 
Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að 
innan skv. skilalýsingu, hægt er að semja 
um að fá húsið lengra komið 
Áætluð afhending er í maí 2017

 Lyngprýði 2

Verð : 69,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

Afhending haust 2017 

Einstök heil húseign á besta stað í miðbænum sem 
nýbúið er að endurnýja á glæsilegan og smekklegan hátt. 
Reisulegt steinhús samtals 432 fm sem skiptist í 
fjórar fallegar íbúðir, bílskúr og stigahús. 
Glæsilegar stórar samliggjandi.
Mjög skjólgóður garður með palli og heitum potti og 
glæsileg útilýsing í garði og innkeyrslum

Öldugata 2

Verð :260,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Heillandi og hlýlegt 187,1 fm einbýli í 101 með 
sjávarútsýni sem í grunninn er steinbær frá 1882 .
Góð aukaíbúð með sér inngangi.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, bað, eldhús, sólstofa 
og aukaíbúð á neðri hæð. Eitt svefnherbergi, stofa og 
borðstofa á efri hæð. Eignarlóð. 

Vesturgata 57

Verð : 81,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Eign í sérflokki 

Glæsilegt 182,4 fm ósvikið penthouse á 
8. og efstu hæð með frábæru útsýni
Lyftan gengur beint upp í þakíbúðina sem 
nær yfir alla hæðina
Þaksvalir og suðursvalir úr hjónaherbergi
Tilbúið til innréttinga, einstakt tækifæri til að hanna 
glæsieign eftir sínu höfði. Tvö stæði í bílageymslu

Vatnsstígur 14

Verð :149,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Lúxus penthouse

Einbýlishús um 190 fm 

2 íbúðir auk bílskúrs 

Selst í heilu lagi

Hrísateigur 23 

Verð : 79,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vandað atvinnuhúsnæði 

Samtals 1.335 fm 

Hægt að kaupa með leigusamningi 

Lyngás 15

Verð : 295,0 millj.
Þröstur Þórhallsson, hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  897 0634 

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Fellsmúli 4

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.17:00-17:30

2ja herbergja íbúð á 1. hæð 

Nokkuð upprunaleg íbúð 

Miðsvæðis í ReykjavíkBókaðu skoðun:

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

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

193,3 fm íbúð á efstu hæð 

Þrjú svefnherbergi 

Stórar stofur, tvennar svalir 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Hörgshlíð

Verð : 75,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Endurgerð íbúð

Þvottahús innan íbúðar 

Stórar stofur 127 fm 

Íbúð á 3ju hæð

Fellsmúli 12

Verð : 42,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG MIKLABORG569 7000 569 7000

MIKLABORG MIKLABORGwww.miklaborg.is www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Þrastarás 71, Hafnarfirði 
Milljón dollara útsýni, laus strax. 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Opið hús sunnudaginn 22. janúar. milli kl. 13 og 14 
Gullfalleg og vel skipulögð 125 fm fimm herbergja íbúð á jarðhæð 
með sér inngangi. Stór skjólsæl timbur verönd með skjólveggjum úr 
timbri og gleri með einstöku útsýni. Fallegt eikar parket og flísar eru á 
gólfum. Sér þvottahús. Verð 48,9 millj. Laus strax.
Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á staðnum.

OPIÐ HÚS

Til leigu er hæð (116 m2) og ris (53 m2) ásamt bílskúr 
(23 m2) í vesturbæ Reykjavíkur. Til greina kemur að 
leigja eignina út í tvennu lagi, þ.e. hæðina sér og risið 
sér. Bílskúrinn getur fylgt hvorum hluta sem er.

Eignin er á góðum stað og er öll nýstandsett og  
glæsileg. Leitað er að traustum leigutaka.

Áhugasamir sendið tölvupóst með helstu upplýsingum 
á magnus@fasteignamidstodin.is

VESTURBÆR TIL LEIGU HRAFNAGIL - ÖLFUSI

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus 
staðsett rétt austan við Hveragerði. Góður húsakostur, hitaveit 
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af 
fjósömu  landi. Landið er að stórum hluta ræktuð tún. Allt 
landið rafgirt. Möguleiki á meira byggingarmagni á landinu ef 
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöð-
varinnar sími 550 3000 eða 892 6000. 
Sjá einnig fasteignamidstodin.is

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus 
staðsett rétt austan við Hveragerði. Góður húsakostur, hitaveit 
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af 
fjósömu  landi. Landið er að stórum hluta ræktuð tún. Allt 
landið rafgirt. Möguleiki á meira byggingarmagni á landinu ef 
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöð-
varinnar sími 550 3000 eða 892 6000. 
Sjá einnig fasteignamidstodin.is

Tveir eignarhlutar,  61.2 fm. og 172.7 fm. þar 
af 70 fm óinnréttað rými í kjallara sem býður 
upp á ýmsa möguleika. Hluti eignarinnar eru í 
leigu. Húsnæðið selst eingöngu í einu lagi.
Verð: 27.9m kr. og 69m kr.

Grettisgata 64 – Atvinnuhúsnæði

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus 
staðsett rétt austan við Hveragerði. Góður húsakostur, hitaveit 
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af 
fjósömu  landi. Landið er að stórum hluta ræktuð tún. Allt 
landið rafgirt. Möguleiki á meira byggingarmagni á landinu ef 
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöð-
varinnar sími 550 3000 eða 892 6000. 
Sjá einnig fasteignamidstodin.is

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus 
staðsett rétt austan við Hveragerði. Góður húsakostur, hitaveit 
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af 
fjósömu  landi. Landið er að stórum hluta ræktuð tún. Allt 
landið rafgirt. Möguleiki á meira byggingarmagni á landinu ef 
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöð-
varinnar sími 550 3000 eða 892 6000. 
Sjá einnig fasteignamidstodin.is

Tveir eignarhlutar,  61.2 fm. og 172.7 fm. þar 
af 70 fm óinnréttað rými í kjallara sem býður 
upp á ýmsa möguleika. Hluti eignarinnar eru í 
leigu. Húsnæðið selst eingöngu í einu lagi.
Verð: 27.9m kr. og 69m kr.

Grettisgata 64 – Atvinnuhúsnæði

Sala fasteigna frá

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

Skógarvegur 12 – Fossvogi

Sala fasteigna frá

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

Vorum að fá í sölu glæsilega fullbúna 161,3 fm endaíbúð á efstu hæð 
í nýju lyftuhúsi við Skógarveg í Fossvogi. Íbúðin skiptis m.a. í stóra 
stofu sem er samliggjandi við eldhús, þrjú herbergi, fataherbergi, 
tvö baðherbergi, þvottahús og forstofu. Vandaðar innréttingar og 
tæki. Íbúðinni fylgir bílastæði í bílageymslu. Rúmgóðar svalir eru útaf 
stofu. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 94,9 millj. 

Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. 
s: 864-5464, gudlaugur@eignamidlun.is.

Opið hús sunnudaginn 22. jan. milli 13:00 og 13:30 (íbúð 309).

OPIÐ 

HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

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

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

42,9 millj.Verð:

Fallegt og vel skipulagt einbýli með 
góðum skúr

Húsið er á einni hæð, alls 171 fm

Rúmgóð alrými með samliggjandi 
stofu og eldhús rými

Svefnherbergin eru þrjú, tvö baðherb. 

Lóðin er vel frá gengin, stórt malbikað 
plan og góð timbur verönd

Básahraun
Þorlákshöfn

Bókaðu skoðun

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Óska eftir
Rað, par og einbýlishúsum í Kópavogi 
fyrir ákveðna kaupendur 

Linda, Sala eða 
Kórahverfi.
- Smárahverfi og Hvörfin  
geta líka komið til greina

Bein kaup eða skipti á minni eignum  

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Allar nánari upplýsingar veitir:

Einstakt og vandað 
einbýlishús í 
Fossvogi

Fasteignasala kynnir:LIND 

Húsið hefur allt verið tekið í gegn og 
endurnýjað. Sérsmíðaðar innréttingar og 
hurðir frá Borg og mikið af auka innréttingum. 
Ljós og ljósahönnun frá Lumex. Granítborð- 
plötur, vönduð tæki, halogenlýsing, arinn í 
stofu. Fallegur garður, tvær verandir, góð skjól-
girðing í kringum hús ásamt heitum potti.

Sjö svefnherbergi ásamt skrifstofuherbergi, 
�ögur baðherbergi, þrjár stofur, þ.m.t. 2ja 
herbergja 62 fm íbúð með sérinngangi á 
neðri hæð.

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

STÆRÐ: 502 FM       EINBÝLI       HERB: 11       108 RVK

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi


