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ICELANDAIR IS RECRUITING FIRST OFFICERS FOR 2018
ICELANDAIR ÓSKAR EFTIR FLUGMÖNNUM TIL STARFA 2018

Icelandair óskar eftir að ráða flugmenn til starfa. Í boði er áhugavert og krefjandi 
starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða  vinnubrögð eru 
höfð að leiðarljósi.

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

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

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

Vegna fyrirsjáanlegra árstíðabundinna sveifla í umsvifum Icelandair er gert ráð fyrir 
að nýir flugmenn hefji störf vorið 2018 og starfi til hausts 2018.

Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi.

Með umsókn þurfa að fylgja eftirfarandi gögn:
❙ Afrit af gildu atvinnuflugmannsskírteini ásamt áritunum
❙ Afrit af gildri blindflugsáritun á fjölhreyfla flugvél
❙ Afrit af gildu heilbrigðisvottorði
❙ Afrit af gildu vegabréfi
❙ Afrit af MCC skírteini
❙ Afrit af JOC skírteini
❙ Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum fyrir allt bóklegt flugnám
❙ Afrit af stúdentsskírteini eða sambærilegum prófskírteinum ásamt einkunnum
❙ Afrit af síðustu 100 fartímum í flugdagbók
❙ Nýtt sakavottorð (ekki eldra en 30 daga)

Á umsókn skal vera sundurliðun flugtíma sem hér segir:
❙ Heildarfartími
❙ Fartími sem kennari
❙ Fartími í blindflugi
❙ Fartími sem flugstjóri
❙ Fartími á fjölhreyfla flugvél
❙ Fartími á fjölstjórnarflugvél (MPA)
❙ Fartími á þotu og skrúfuþotu

Icelandair is recruiting first officers. Interesting and challenging work in a good working 
environment where safety, reliability and quality practices are the guiding values.

Applicants must hold a valid EASA Flight Crew Licence with a valid instrument rating 
on multi-engine aircraft (ME/IR). Applicants must have passed the ATPL(A) theoretical 
knowledge examinations in accordance with Part-FCL and hold a certificate of satisfactory 
completion of an MCC course in aeroplanes.  

Applicant’s Flight Crew Licence must be issued by the Icelandic Transport Authority 
(ICETRA) or a comparable authority in an EASA member state, and conform with 
EASA requirements.

The minimum requirement is 300 flight hours, including 100 flight hours as PIC. 
Applicants with fewer than 500 flight hours must have completed a Jet Orientation 
Course (JOC).

Due to seasonal fluctuations in Icelandair activity, we expect new pilots to start 
operating spring 2018 and work until autumn 2018. The home base is Keflavik;  
duty periods start and finish at Keflavik.

Applicants must have completed a high school diploma (matriculation / university entrance 
examination) or a comparable education.

Applications must include the following material:
❙ Copy of valid EASA Flight Crew Licence and ratings 
❙ Copy of valid instrument rating on multi-engine aircraft (ME/IR)
❙ Copy of valid health certificate
❙ Copy of valid passport
❙ Copy of MCC certificate
❙ Copy of JOC certificate 
❙ Copy of examination certificates, including grades, for all Aviation Theory
❙  Copy of undergraduate certificate or other comparable certificate, including grades
❙ Copy of logbook, last 100 flight hours
❙ Certificate of No Criminal Record (not older than 30 days)

The application shall include a breakdown of flight time as follows:
❙ Total flight hours
❙ Flight hours as a teacher
❙ Flight hours IFR
❙ Flight hours as PIC
❙ Flight hours on multi-engine aircraft
❙ Flight hours on MPA
❙ Flight hours on jet and turboprop

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2017 vegna ráðninga fyrir fyrstu námskeið 
sem haldin verða sumarið 2017. Eftir þann tíma verður hægt að leggja inn umsóknir 
fyrir námskeið sem hefjast síðar og seinni tíma ráðningar.

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

Fyrirspurnum svara:
Margrét Þórarinsdóttir, mannauðsstjóri áhafna I mth@icelandair.is
Hilmar B. Baldursson, flugrekstrarstjóri I hba@icelandair.is
Þ. Haukur Reynisson, yfirflugstjóri I thr.crew@icelandair.is

The application deadline is 31 March 2017, due to recruitment for training courses to be  
held in the summer of 2017. After that time, it will be possible to submit applications for courses 
starting later, autumn / winter 2017 / 2018.

Applications will only be accepted through the Icelandair website: www.icelandair.is/umsokn 
Previous applications must be renewed.

For further information contact:
Margrét Þórarinsdóttir, Human Resources – Crew I mth@icelandair.is
Hilmar B. Baldursson, VP Flight Operations I hba@icelandair.is
Þ. Haukur Reynisson, Chief Pilot I thr.crew@icelandair.is
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Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426



Okkur
 vantar fólk

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir fyrirtækisins þörfum 
tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er �ölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn 
sveigjanlegur. Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum, 
þá finnur þú það hjá okkur. Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Tekið er á móti umsóknum á www.advania.is/atvinna
Frekari upplýsingar veitir Sigrún Ósk Jakobsdó�ir, 
radningar@advania.is, 440 9000

Deildarstjóri stjórnendaupplýsinga
Viðkomandi mun fara fyrir hópi sérfræðinga í viðskipta-
greind og bera ábyrgð á þróun, skipulagi verkefna, 
stefnumótun og öðrum spennandi verkefnum.

Guðrúnartún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum sem hafa 
brennandi áhuga á upplýsingatækni og eru með þjónustulundina 
í lagi. Verkefnin framundan eru �ölmörg og tækifærin spennandi.

Fjárhagsráðgjafi með áherslu á áætlanagerð
Við leitum að aðila með góðan skilning og reynslu af 
áætlanagerð (beyond budgeting, rolling forecast) til að 
þjónusta viðskiptavini Advania.

Hugbúnaðarsérfræðingur í Sharepoint
Við leitum að kra�miklum og metnaðarfullum 
einstaklingi í starf forritara í Sharepoint umhverfi 
Microso� Office 365.

Verkefnastjórar
Okkur vantar útsjónarsama einstaklinga með reynslu 
af verkefnastjórnun til að halda utan um og stýra 
innleiðingar- og þróunarverkefnum fyrir lausnir 
Advania.

Forritari á veflausnasviði
Óskum e�ir að bæta við okkur duglegum og 
snjöllum hugbúnaðarsérfræðingi til að taka þá�
í spennandi verkefnum á sviði vefforritunar.

Ráðgjafi í NAV
Við leitum að aðila til að veita ráðgjöf og 
þjónustu til viðskiptavina okkar í Microso� 
Dynamics NAV.

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 2017

Sérfræðingur í viðskiptagreind
Við leitum að einstaklingi til að sinna ráðgjöf, 
þjónustu og þróun í viðskiptagreindarlausnum 
okkar, m.a. TSQL, Power BI og Targit.

SQL sérfræðingur
Við leitum að framúrskarandi einstaklingi til 
að sinna greiningum og rekstri í Microso� 
SQL umhverfi Advania.

Sérfræðingur í netkerfum
Við leitum að ré�a aðilanum til að sjá um 
rekstur, ráðgjöf, hönnun og uppsetningu á stórum 
netkerfum, innan og utan gagnavera Advania.

Sérfræðingur í rekstrarþjónustu
Viðkomandi mun sjá um rekstur Windows-
þjóna innri kerfa Advania og hjá viðskiptavinum 
okkar. Starfið felur einnig í sér greiningu og 
úrlausn tæknilegra mála.

Kerfisstjóri í kerfis- og notendaþjónustu
Okkur vantar kerfisstjóra til að sjá um daglegan
UT rekstur viðskiptavina okkar. Meðal verkefna er 
almenn þjónusta, bilanagreining og rekstur 
upplýsingakerfa.

Kerfisstjóri í öryggis- og e�irlitsþjónustu
Við leitum að einstaklingi með mikinn áhuga á tækni
og ríka þjónustulund í starf kerfisstjóra á vöktum í 
öryggis- og e�irlitsþjónustu.



Verslunarstjóri í útivistarverslun

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er ábyrgur í starfi og hefur brennandi áhuga á útivist.
 
 Starfssvið:
 ·          Ábyrgð á rekstri verslunar
 ·          Umsjón með útliti og framsetningu verslunar
 ·          Starfsmannamál
 ·          Ferðalög í tengslum við innkaup og fræðslu um vörumerkin okkar
 ·          Birgðaumsjón, vörupantanir og uppgjör
 ·          Þjónusta og samskipti við viðskiptavini
 ·          Samfélagsmiðlar

 Hæfniskröfur:
 ·          Reynsla af verslunarstjórn og mannaforráðum er mikill kostur
 ·          Reynsla og áhugi á útivist æskilegur
 ·          Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
 ·          Góð tölvukunnátta er nauðsynleg
 ·          Tungumálakunnátta
 ·          Jákvætt viðmót og rík þjónustulund
 ·          Framúrskarandi samskiptahætleikar

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars nk. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. Umsókn um starfið þarf að 
fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkoman-
di í starfið. Nánari upplýsingar veitir Katrín Ólöf Egilsdóttir (katrin.egilsdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

 

Capacent — leiðir til árangurs

Sveitarfélagið Fljótsdalshérað 
varð formlega til sem 
stjórnsýslueining 1. 
nóvember árið 2004. Íbúar 
þáverandi sveitarfélaga á 
Fljótsdalshéraði, nema íbúar 
í Fljótsdalshreppi, höfðu þá 
í kosningum samþykkt að 
sameina þrjú sveitarfélög af 
fjórum, sem þá voru, í eitt og 
var nafnið Fljótsdalshérað 
valið sem heiti þess. Eftir 
sameiningu sveitarfélaganna 
varð til stærsta sveitarfélag 
landsins, landfræðilega séð, 
en Fljótsdalshérað er um 9 
þúsund ferkílómetrar af stærð 
og þar búa um 3500 manns. 
Sveitarfélagið samanstendur 
af gjöfulu strjálbýli, þar sem 
landbúnaður ræður ríkjum, og 
þéttbýli þar sem atvinnulífið 
einkennist af margvíslegri 
þjónustustarfsemi. Fögur 
náttúra og gott veðurfar 
einkennir Fljótsdalshérað öðru 
fremur.

�
�
�
�
�

�
�

Félagsmálastjóri 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4719 

Helstu verkefni
Ábyrgð á stjórnun og rekstri.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Fagleg forysta, gæðamál og þróun þjónustunnar.
Stefnumótun og samningagerð.
Þátttaka við undirbúning og eftirfylgd funda þeirra nefnda 
sem koma að sviðinu.
Upplýsingagjöf.
Samskipti við notendur, ráðuneyti og hagsmunaaðila.

�
�
�
�

Skipulags- og byggingarfulltrúi 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4715 

Helstu verkefni
Framkvæmd skipulags- og byggingamála. 
Mælingar, úttektir og skráning fasteigna.
Yfirferð uppdrátta og afgreiðsla umsókna.
Yfirferð skipulaga og eftirfylgni með málsmeðferð. 

Fljótsdalshérað auglýsir starf félagsmálastjóra 
sveitarfélagsins laust til umsóknar. Félagsmálastjóri 
hefur yfirumsjón með félagslegri þjónustu á vegum 
sveitarfélagsins, undir hana fellur barnavernd, 
félagsþjónusta- og öldrunarmál og málefni fatlaðra.

Umsóknarfrestur 

27. mars 

Fljótsdalshérað

Stjórnendastöður 
Fljótsdalshérað auglýsir starf skipulags- og byggingarfulltrúa 
laust til umsóknar. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert 
starf í lifandi umhverfi en viðkomandi verður einn af sex 
deildastjórum sem heyra beint undir bæjarstjóra í skipuriti 
Fljótsdalshéraðs. 

 

Menntunar- og hæfniskröfur
Allar upplýsingar um menntunar- og hæfniskröfur er að finna á vefslóð starfsins á vef Capacent.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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

Eyja- og Miklaholtshreppur auglýsir 
lausa til umsóknar stöðu skólastjóra 
við Laugargerðisskóla
 
Laugargerðisskóli er fámennur leik- og grunnskóli í afar 
fallegu umhverfi í Eyja- og Miklaholtshreppi á sunnanverðu 
Snæfellsnesi. Í leikskóladeild eru nú sex börn og 17 nemendur í 
grunnskóladeild. Skólinn er vel búinn og við hann er íþróttahús 
og sundlaug.  
Einkunnarorð skólans eru traust – virðing – vinátta. 

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2017. 

Umsóknir berist til Eggerts Kjartanssonar oddvita  
(s. 435 6870 eða 865 2400), Hofsstöðum, 311 Borgarnes,  
eða með rafrænum hætti á netfangið  
eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is fyrir 10. apríl næstkomandi. 

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu sveitarfélagsins  
á þessari slóð: http://eyjaogmikla.is/
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Radisson BLU Saga Hotel  • Hagatorg • 107 Reykjavík • Ísland

SKRÁÐU NAFN ÞITT
Á SPJALD SÖGUNNAR

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir til að leggja sig alla fram í starfi.
Á Radisson BLU Hótel Sögu störfum við eftir alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju. 

Við erum sterk liðsheild sem setjum metnað okkar í fagleg vinnubrögð.

BÓKUNARDEILD
Helstu verkefni:
• Samskipti við viðskiptavini
• Sala og bókanir á allri þjónustu hótelsins
• Frágangur og eftirfylgni bókana
• Símsvörun

Menntun og hæfni:
• Mikil þjónustulund og góð samskiptahæfni
• Stundvísi
• Íslensku og enskukunnátta skilyrði
 Önnur tungumálakunnátta er kostur
• Öguð og vönduð vinnubrögð
• Yes I can! viðhorf
• Þekking á bókunarkerfið Opera er kostur

MARKAÐSDEILD
Helstu verkefni:
• Umsjón með vefsíðum:
• Umsjón með samfélagsmiðlum
• Frágangur á markaðsefni
• Ýmis markaðstengd verkefni

Menntun og hæfni:
• Mikil þjónustulund og góð samskiptahæfni
• Stundvísi
• Íslensku og enskukunnátta skilyrði
 Önnur tungumálakunnátta er kostur
• Öguð og vönduð vinnubrögð
• Yes I can! viðhorf
• Menntun á sviði markaðsmála er kostur

Nánari upplýsingar veitir Anna Jónsdóttir, starfsmannastjóri, í síma 525 9803.
Umsóknarfrestur er til 24. mars 2016 og eru umsækjendur beðnir að senda
umsókn á netfangið: anna.jonsdottir@radissonblu.com.

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars n.k. Umsókn ásamt ferilskrá óskast  
send á sigridur@hekla.is eða fyllt út á www.hekla.is

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

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.

Starfssvið
-  Sala nýrra bifreiða
-  Eftirfylgni og tilboðsgerð
-  Viðhald viðskiptatengsla
 

Hæfniskröfur
-  Brennandi áhugi á bílum, tækni og nýjungum
-  Reynsla og/eða þekking á sölu bifreiða
-  Góð almenn tölvuþekking
-  Framúrskarandi þjónustulund og söluhæfileikar
-  Lausnamiðuð nálgun og hæfni í teymisvinnu

Söluráðgjafar

Við leitum eftir framúrskarandi söluráðgjöfum  
í framtíðarstarf og í sumarstarf með möguleika  
á áframhaldandi hlutastarfi.

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starf samskiptastjóra á rekstrar- og útgáfusviði

Samband íslenskra sveitarfélaga leitar að samskiptastjóra 
til að hafa yfirumsjón með allri upplýsingamiðlun á vegum 
sambandsins, bæði út á við og inn á við.

Í starfi samskiptastjóra felst meðal annars:
• Að þróa, byggja upp  og samhæfa upplýsingamiðlun hjá 

sambandinu og samstarfsstofnunum þess.
• Að eiga samskipti við fjölmiðla og rækta tengsl við upplýs- 

ingafulltrúa sveitarfélaga.
• Að sinna faglegri ráðgjöf við stjórnendur og starfsmenn 

sambandsins um miðlun upplýsinga.
• Að rita og miðla upplýsingum með ýmsum hætti til sveitar- 

stjórnarmanna, starfsmanna sveitarfélaga og annarra sem 
áhuga hafa á málefnum sveitarfélaganna. 

• Að taka þátt í undirbúningi viðburða á vegum sambandsins 
og samstarfsstofnana þess.

• Að vera ritari siðanefndar sambandsins og annast þjónustu 
við hagsmunahópa sem sveitarfélög hafa stofnað sín á milli 
um ákveðin mál og sambandið hefur samþykkt að veita 
þjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking og áhugi á málefnum sveitarfélaga.
• Lipurð í samskiptum, frumkvæði, skipulagshæfileikar og 

sjálfstæði í starfi.
• Reynsla af skrifum og miðlun upplýsinga og samskiptum 
 við fjölmiðla.
• Þekking á stjórnun upplýsinga og miðlun þeirra. 
• Mjög gott vald á íslensku, einu öðru Norðurlandamáli 
 og ensku.
• Reynsla af undirbúningi og stjórnun funda sem og ritun 

fundargerða.

Leitað er að einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til að bera 
frumkvæði, þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, 
nákvæmni í vinnubrögðum, lausnamiðaða hugsun og hæfni 
til að vinna sjálfstætt og með öðrum að fjölbreytilegum 
verkefnum. 

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður 
sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn starfsmann- 
ahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar. 

Nánari upplýsingar veitir Magnús Karel Hannesson, sviðs- 
stjóri rekstrar- og útgáfusviðs, netfang: magnus@samband.is 
og Valur Rafn Halldórsson, stjórnsýslufræðingur á rekstrar- og 
útgáfusviði, netfang: valur@samband.is, eða í síma 515-4900.

Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband 
íslenskra sveitarfélaga, sem og nánari starfslýsingu, má finna 
á heimasíðu sambandsins: www.samband.is. 

Umsóknir, merktar Umsókn um starf á rekstrar- og útgáfusviði, 
berist eigi síðar en 27. mars nk. til Sambands íslenskra  
sveitarfélaga, Borgartúni 30 /pósthólf 8100, 128 Reykjavík  
eða á netfangið samband@samband.is. 

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf, þar sem fram 
kemur m.a. rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

www.rumfatalagerinn.is

ATVINNA
STARFSKRAFTUR ÓSKAST Í 

METRAVÖRUDEILD Á SMÁRATORGI
Við leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum 

einstaklingi til starfa í metravörudeild okkar í 
Rúmfatalagernum á Smáratorgi.  

Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

 Vinsamlegast sendið ferilskrá á 
smaratorg.verslun@rfl.is

 eða fyllið út umsókn 
á staðnum.  

Umsóknarfrestur er til 31.mars.

Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is



SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Gæðastjóri

Helstu verkefni:
• Stýra gæða- og umbótamálum félaganna
• Þróun og innleiðing á vottuðu gæðakerfi
• Utanumhald á gæðavottorðum, úttektum 

viðskiptavina og eftirlitsaðila
• Umsjón með umhverfismálum félaganna
• Samskipti við viðskiptavini og birgja

Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi skilyrði
• Reynsla úr framleiðsluumhverfi æskileg
• Mjög góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og drifkraftur
• Framúrskarandi samskiptahæfni

Upplýsingar veita:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars nk.

Samhentir Kassagerð ehf og Vörumerking ehf óska eftir að ráða til sín öflugan gæðastjóra til að starfa í hröðu og 
krefjandi umhverfi hjá ört vaxandi fyrirtækjum. Um nýtt starf er að ræða og heyrir gæðastjóri undir framkvæmdastjóra.

Samhentir Kassagerð ehf er 20 ára á þessu ári. Starfsemin felst í innflutningi og sölu á umbúðum, 
rekstrarvörum og vélbúnaði til pökkunar. Viðskiptavinir eru í sjávarútvegi, iðnaði, kjötvinnslu og verslun 
tengdri matvöru. Fjöldi starfsmanna í dag er um 37.

Vörumerking ehf er að fullu í eigu Samhentra Kassagerð ehf. Starfsemin felst í framleiðslu á límmiðum, 
állokum, lyfjaáli, dósa- og flöskumiðum, plastkortum og ýmsu fleiru. Félagið var stofnað 1962, en 
Samhentir Kassagerð ehf kaupa félagið 2012. Fjöldi starfsmanna er um 38. 

Starfsemi beggja félaga er í Suðurhrauni 4, Garðabæ og söluskrifstofa að Furuvöllum 3, Akureyri.

ATVINNUAUGLÝSINGAR  5 L AU G A R DAG U R   1 8 .  m a r s  2 0 1 7
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Öflugur sölu- og 
þjónustufulltrúi

Smiðjuvegi 66  •  200 Kópavogi  •  Sími 580 5800  •  www.landvelar.is

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf 
á spennandi þjónustumarkaði fyrir íslensk 
iðnfyrirtæki og athafnalíf.

Eingöngu drífandi og laghentir einstaklingar 
með mikla þjónustulipurð og vilja til að vaxa í 
starfi koma til greina. Æskilegt að umsækjandi 
hafi reynslu af vinnu með ýmsan vökva- og 
loftbúnað, lagnaefni og skyldar vörur.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 24. mars á  
landvelar@landvelar.is

Snæfellsbær

Lausar leikskólakennarastöður við 
leikskóla Snæfellsbæjar 

Snæfellsbær auglýsir lausa leikskólakennarastöður  
við leikskóla sveitafélagsins.  

Í Snæfellsbæ er einn leikskóli með tvær starfsstöðvar. 
Starfsstöð er á Hellisandi og hin er í Ólafsvík. Leik-
skólarnir  vinna með stærðfræði/numicon, læsis stefna 
leikskóla Snæfellsbæjar og umhverfismennt. Við óskum 
sérstaklega eftir deildarstjóra á  Kríuból á Hellisandi.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf leikskólakennara.
• Stjónunarreynsla æskileg og hæfni  
 í mannlegum samskiptum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og launanefndar 
sveitafélaga. 

Nánari upplýsingar veitir Ingigerður Stefánsdóttir  
Leikskólastjóri leikskóla Snæfellsbæjar 4336925/26. 
Umsóknir sendist til Krílakot við Brúarholti 9 og Kríuból 
við Naustabúð 17, 360 Snæfellsbær eða á netfangið 
leikskolar@snb.is

Umsóknarfrestur til 7. apríl 2017 

„Óheimilt er að ráða til starfa við leikskóla/grunnskóla  einstakling 
sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra 
hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild 
skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“ 

Grafískur hönnuður
Lín Design leitar af öflugum grafískum 
hönnuði. Um er að ræða fullt starf. Brennandi 
áhugi á markaðsmálum nauðsynlegur sem og 
að fylgjast með nýjungum í faginu. 

Helstu verkefni eru:
 ƕ Hönnun á auglýsinga- og kynningarefni 
fyrir vef og prent
 ƕ Umsjón með vef og vefpóst
 ƕ Myndvinnsla og umbrot
 ƕ Myndataka

Hæfniskröfur
 ƕ Menntun og reynsla í grafískri hönnun
 ƕ Góð kunnátta og vinnsluhraði á 
Adobe forritin; InDesign, Illustrator og 
Photoshop. Færni í AfterEffects og helstu 
vefvinnsluforritum er kostur

Í boði er skemmtilegt, fjölbreytt og krefjandi starf 
með skemmtilegu fólki. Áhugasamir sendi umsókn 
og ferilskrá á bragi@lindesign.is fyrir 1. apríl.

Útstillingahönnuður
Lín Design leitar af öflugum útstillinga-
hönnuði. Starfið felst í hönnun útstillinga, 
innanbúðar og í gluggum verslana. Um er  
að ræða hluta starf. 

Helstu verkefni eru:
 ƕ Útstillingar í verslunarrými og gluggum  
í verslunum Lín Design
 ƕ Hönnuðurinn sinnir þjálfum sölufólks  
í vöruframsetningu.
 ƕ Finna efni og hluti í útstillingar

Hæfniskröfur:
 ƕ Menntun í útstillingahönnun eða 
sambærilegu fagi
 ƕ Rík sköpunar- og skipulagsgáfa
 ƕ Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 ƕ Miklir samskiptahæfileikar

Í boði er skemmtilegt, fjölbreytt og krefjandi starf 
með skemmtilegu fólki. Áhugasamir sendi umsókn 
og ferilskrá á bragi@lindesign.is fyrir 1. apríl.

Lín Design leitar að grafískum hönnuði  
og útstillingahönnuði

LAUGAVEGI 176  |  GLERÁRTORGI  |  KRINGLAN  |  LINDESIGN.IS

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area
(EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal
Market of the European Union.

ESA is, like the European Commission, independent of the States and safeguards the rights of individuals and
undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.
ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States.

ESA is based in Brussels and currently employs 70 staff members of 16 nationalities.  ESA is led by a College
consisting of three members, each appointed for a period of four years by the three participating EFTA States.

ESA is recruiting an Officer to join its Internal
Market Affairs Directorate (IMA).  

IMA is responsible for monitoring the EEA EFTA
States to ensure that they comply with their obli -
gations in the field of internal market law.  The
successful candidate(s) will be assigned respon -
sibility for general surveillance work and case
handling regarding the implementation and appli -
cation of EEA law.  Day to day tasks include the
examination of complaints, legal conformity assess -
ments, drafting of decisions, opinions and reports.  

For this particular vacancy, we are looking for
candidates with experience of dealing with the four
freedoms, and in particular the right of establish -
ment and the freedom to provide services.
Applications may also be considered for other
suitable vacancies arising in the Directorate over
the next 12-18 months.

Depending on workload and other developments,
the responsibilities may be changed to cover other
general or specific issues relating to EEA law.

JOB REFERENCE 02/2017
Deadline for applications:
23 April 2017 
Start date: Autumn 2017

Internal Market Affairs Officer 

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

 » Hefur eftirlit með og stýrir 
framvindu, gæðum og áhættu 
verkefna

 » Ber ábyrgð á áætlunum  
og heldur utan um kostnað 
verkefna

 » Stýrir verkefnahópum og verk
efnasellum eftir því sem við á

Hæfni og menntun
 » Reynsla af verkefnastjórnun 
hugbúnaðarverkefna æskileg

 » Háskólamenntun á sviði 
verkefnastjórnunar (MPM), 
tölvunarfræði, verkfræði eða 
viðskiptafræði

 » Góð greiningarhæfni

 » Frumkvæði og fagmennska  
í starfi

 » Framúrskarandi hæfni í 
mannlegum samskiptum

 » Þekking á m.a. aðferðum  
Agile og breytingastjórnun

Verkefnastofa tilheyrir Rekstri og upplýsingatæknisviði. Hún hefur það 
markmið að stjórna verkefnum á skilvirkan og faglegan hátt og stuðla 

þannig að farsælli innleiðingu á stefnu bankans. Landsbankinn hefur sett sér 
metnaðarfulla stefnu um stafræna bankaþjónustu með það markmið að gera 
bankaviðskipti aðgengileg hvar og hvenær sem er. Leitað er að einstaklingi 

sem hefur mikla reynslu í stýringu hugbúnaðarverkefna.

Verkefnastjóri

Helstu verkefni
 » Skipuleggur, stjórnar og veitir 
verkefnum forystu

 » Stuðlar að markvissri 
fram  kvæmd verkefna og 
ákvarðanatöku

 » Stýrir og framkvæmir við eigandi 
greiningar og hönnun lausna

 » Stýrir samskiptum við hags
muna aðila verkefna og sam
ræmir vinnu þeirra sem að 
verk efnum koma hverju sinni

Nánari upplýsingar veita Halldóra G. Hinriksdóttir, forstöðu maður Verkefnastofu og  
Stefnu mót unar, í síma 410 7031 og Berglind Ingvars dóttir mann auðs ráð gjafi í síma 410 7914. 

Umsókn merkt Verkefnastjóri fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 2017.



Eyja- og Miklaholtshreppur auglýsir 
lausa til umsóknar stöðu skólastjóra 
við Laugargerðisskóla
 
Laugargerðisskóli er fámennur leik- og grunnskóli í afar 
fallegu umhverfi í Eyja- og Miklaholtshreppi á sunnanverðu 
Snæfellsnesi. Í leikskóladeild eru nú sex börn og 17 nemendur í 
grunnskóladeild. Skólinn er vel búinn og við hann er íþróttahús 
og sundlaug.  
Einkunnarorð skólans eru traust – virðing – vinátta. 

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2017. 

Umsóknir berist til Eggerts Kjartanssonar oddvita  
(s. 435 6870 eða 865 2400), Hofsstöðum, 311 Borgarnes,  
eða með rafrænum hætti á netfangið  
eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is fyrir 10. apríl næstkomandi. 

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu sveitarfélagsins  
á þessari slóð: http://eyjaogmikla.is/

Verktakar / fyrirtæki ath. 
Rafverktaki getur bætt við sig verkefnum. Áratuga reynsla og 
vönduð vinnubrögð. Getum bætt við okkur stórum verkefnum, hvort 
sem er í þjónustu, viðhaldi eða uppsteypuverkefnum. 

Upplýsingar, verk- eða tilboðsbeiðnir hjá straumur@gmail.com eða 
í síma 763-9757

Erum að reikna tilboð í Norðurgarð Granda og Húkrunarheimilið  
v/ Sólvang ef verktakar vilja fá tilboð í það.

Meiraprófsbílstjórar - Dreifing

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 Dreifing	og	afhending	pantana

•	 Samskipti	við	viðskiptavini

•	 Önnur	ti lfal landi	störf	sem	ti lheyra	dreifingu

HÆFNISKRÖFUR:

•	 Ökuréttindi	C	og	reynsla	af	akstri	vörubifreiða

•	 Hreint	sakavottorð

•	 Rík	þjónustulund	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum

•	 Stundvísi	og	góð	framkoma

•	 Góð	samskiptahæfni

•	 Samviskusemi	og	jákvæðni

•	 Geta	unnið	undir	álagi

•	 Reglusemi	og	snyrtimennska

ÖLGERÐIN	er	eitt	stærsta	fyrirtækið	á	sínu	sviði.	

ÖLGERÐIN framleiðir,	flytur	inn,	dreifir	og	selur	 	

matvæli	og	sérvöru	af	ýmsum	toga.	

Áhersla	er	lögð	á	að	vörur	fyrirtækisins	séu	fyrsta	flokks	

og	að	viðskiptavinir	þess	geti	gengið	að	hágæða	 	

þjónustu	vísri.

Æskilegt	er	að	starfsfólk	í	sumar	af	leys	ingum	
starfi	frá	byrjun	maí	ti l	25.	ágúst.

Sótt	er	um	á	heimasíðu	Ölgerðarinnar:	 	
umsokn.olgerdin.is

olgerdin.is

Ölgerðin óskar eftir hraustum bílstjórum í bæði framtíðarstörf og sumarafleysingar

Útibússtjóri 
Íslandsbanka á Húsavík

Nánari  upplýsingar: 

Una Steinsdóttir, framkvæmdastjóri Viðskiptabanka  
440 2880, una.steinsdottir@islandsbanki

Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri  
440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is

Íslandsbanki er alhliða banki og þjónar breiðum hópi viðskiptavina.  Viðskiptabanki hefur umsjón með 
starfsemi útibúa bankans, en þau veita fjölbreytta bankaþjónustu fyrir einstaklinga og smærri og meðalstór 
fyrirtæki.  Íslandsbanki starfrækir alls 13 útibú um allt land. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi 

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 950 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar 
ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu. Íslandsbanki er stoltur handhafi Gullmerkis 
Jafnlaunaúttektar PwC. Árið 2016 fékk Íslandsbanki þekkingarverðlaun FVH fyrir mannauðsstjórnun og Hvatningarverðlaun jafnréttismála.  
Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: islandsbanki.is  > Um Íslandsbanka  > Vinnustaðurinn 

Hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun, viðskiptafræði eða  
sambærileg menntun

•  Hæfni í mannlegum samskiptum

•  Greiningarhæfni og reynsla af stjórnun

•  Reynsla úr fjármálafyrirtækjum  
eða rekstri fyrirtækja

Helstu verkefni:

• Yfirumsjón og ábyrgð á rekstri 

• Öflun nýrra viðskiptavina og að viðhalda  
samskiptum við núverandi viðskiptavini

• Undirbúningur, greining og vinnsla lánamála

• Sölu- og markaðsuppbygging

• Starfsmannamál



www.landsvirkjun.is

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

Við leitum að öflugum  
einstaklingi í starf  
forstöðumanns fjárstýringar

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

Landsvirkjun leitar að einstaklingi til að leiða stefnumótun fjárstýringar 
fyrirtækisins í alþjóðlegu umhverfi. Í starfinu felst meðal annars sjóða
stýring, fjármögnun og greining og stýring fjármálaáhættu. Þá mun 
viðkomandi hafa mikil samskipti við lánveitendur og lánshæfis mats
fyrirtæki á innlendum og alþjóðlegum vettvangi. Forstöðumaður fjár
stýringar heyrir beint undir fjármálastjóra Landsvirkjunar.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun  
á háskólastigi er kostur

• Þekking á fjárstýringu og fjármálamörkuðum
• Reynsla af stjórnun og samningagerð er kostur 
• Frumkvæði, skipulagshæfni og stjórnunarhæfileikar   
• Starfið krefst góðrar enskukunnáttu og samskiptahæfni

Sótt er um starfið á vef Capacent, capacent.is. Nánari upplýsingar veita Sturla Jóhann 
Hreinsson (sturla.johann.hreinsson@landsvirkjun.is) og Hilmar Garðar Hjaltason  
(hilmar.hjaltason@capacent.is). Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2017. 
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Hafnarfjörður – Heildverslun
Danco Heildverslun leitar að duglegum einstakling í  
afgreiðslu / sölu / lagerstarf.

Hæfniskröfur:
• Reynslu af afgreiðslu- og lagerstörfum.
• Skipulagshæfni
• Lipurð í mannlegum samskiptum 
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Æskilegt er að viðkomandi sé eldri en 21árs  
og geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist til siggi@danco.is

Umsóknarfrestur
28. mars  2017

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að liðsauka
Starfsmaður í móttöku
EFLA leitar að jákvæðum og glaðlyndum starfsmanni til starfa í höfuðstöðvar sínar að 
Höfðabakka 9, Reykjavík. Um er að ræða 65% starf, sem felst m.a. í afgreiðslu, símavörslu og 
móttöku viðskiptavina fyrirtækisins. 

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.

Áhugasamir á öllum aldri eru hvattir til að sækja um. Umsókn með upplýsingum um 
menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-
starf, fyrir 28. mars næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með þær 
sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND

Hæfniskröfur:

• Góð tölvu- og enskukunnátta skilyrði

• Óbilandi þjónustulund

• Skipulagshæfni, stundvísi og reglusemi

• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

ORGANISTI Í LÁGAFELLSSÓKN

Laust er til umsóknar 75% staða/starf organista við 
Lágafellssókn í Mosfellsbæ frá og með 15. ágúst 2017. 

Æskilegt er að umsækjandi hafi lokið Kantorsprófi, sé í 
kantorsnámi, eða hafi sambærilega menntun og reynslu.  
Starfskjör, réttindi og skyldur eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar Þjóðkirkjunnar og FÍO/organistadeildar FÍH.
 
Umsóknarfrestur er til 25. apríl næstkomandi. 

Umsóknir skal senda til sóknarnefndar Lágafellssóknar, 
Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ.
 
Frekari upplýsingar um starfið veita: Rafn Jónsson,  
formaður sóknarnefndar - netfang: rabbi@centrum.is 
- sími: 896 8916. og sr. Ragnheiður Jónsdóttir, sóknarprestur 
(netf: ragnheidur.jonsdottir@kirkjan.is - sími : 869 9882
 

SÓKNARNEFND LÁGAFELLSSÓKNAR

STARFSSVIÐ
•	Launavinnsla,	þ.m.t.	útreikn-				

ingur	og	greiðsla	launa	og	skil	á	
launatengdum	gjöldum.

•	Aðstoð	og	upplýsingagjöf	til	
stjórnenda	og	starfsmanna.

•	Samskipti	við	launþega,	
	 lífeyrissjóði,	stéttarfélög	og	
	 opinbera	aðila.

•	Ýmis	önnur	verkefni	sem	tengjast	
launa-	og	starfsmannamálum.

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

LAUNAFULLTRÚI ÓSKAST Í BRIMBORG
Vegna	aukinna	umsvifa	leitar	Brimborg	að	launafulltrúa	í	fullt	starf.	Launafulltrúinn	
þarf	að	vera	tilbúinn	til	að	veita	fyrirmyndarþjónustu	til	innri	og	ytri	viðskiptavina,	hafa	
jákvætt	viðhorf,	geta	sýnt	einstaka	lipurð	í	samskiptum	og	hafa	ákveðinn	sveigjanleika	
varðandi	vinnutíma.	Skipulagsfærni	er	gríðalega	mikilvæg	og	ekki	síður	nákvæmni	og	
vera	fær	um	að	sýna	sjálfstæði	í	vinnubrögðum.

HÆFNISKRÖFUR
•	Framhaldsskólamenntun	eða	önnur	menntun	sem	

nýtist	í	starfi.

•	Góð	þekking	á	launakerfinu	H-laun	og	Tímon	
tímaskráningarkerfinu	er	nauðsynleg.

•	Góð	tölvuþekking	og	færni	í	Excel.	

•	Þekking	og	áhugi	á	kjarasamningum	sem	og	lögum	
um	réttindi	og	skyldur	starfsmanna.

•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta.

•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum,	frumkvæði,	
nákvæmni	og	sjálfstæði	í	starfi.	

Vinnutími kl. 8.00-16.00 eða 9.00-17.00. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 31. mars næstkomandi.

atv.4x20_Launafulltrui_20170216_END.indd   1 16/03/2017   14:55

Stakfell fasteignasala 
óskar eftir sölumönnum

Stakfell er rótgróin fasteignasala með öfluga 
liðsheild. Okkur vantar duglega og drífandi 
sölumenn. Glæsileg og vönduð vinnuaðstaða í 
boði á besta stað í Reykjavík. Viðkomandi mun 
starfa með öflugum hópi starfsmanna sem eru vel 
menntaðir og hafa mikla reynslu af sölustörfum.
Um er að ræða starf með árangurstengdum 
launum þar sem tekjur geta verið mjög góðar 
í samræmi við vinnuframlag og frammistöðu 
sölumanns. Viðkomandi þarf að vera löggiltur 
fasteignasali eða hyggjast hefja nám til öflunar 
slíkra réttinda á næstunni.

Umsóknarfrestur er til  1. apríl n.k.
Ferilskrá ásamt kynningarbréfi berist á netfangið  
stefan@stakfell.is. 

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn  hdl. 
lögg.fasteignasali í síma 535-1000 eða 895-2049.



Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Nýherji er þjónustufyrirtæki og hlutverk þess felst í að aðstoða viðskiptavini að ná enn betri árangri 
með aðstoð upplýsingatækni, sérfræðiþekkingu starfsfólks og lipurri þjónustu. Nýherji er móðurfélag samstæðunnar. Dótturfélög Nýherja eru  
TM Software, Tempo og Applicon. Hlutabréf Nýherja hf. eru skráð í NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöll Íslands) undir auðkenninu NYHR.

BORGARTÚNI 37 
SÍMI 569 7700 

WWW.NYHERJI.IS

Nánari upplýsingar um störfin og hæfniskröfur eru á vef Nýherja: nyherji.is/atvinna.
Umsóknarfrestur er til og með 28. mars 2017. Bæði kyn eru hvött til að sækja um.
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. 
Nánari upplýsingar veitir mannauðssvið Nýherja: mannaudur@nyherji.is.

Nýherji leitar að hressum einstaklingum með góða reynslu af upplýsingatækni  
og metnað til að veita framúrskarandi þjónustu.

Kerfisstjóri AIX og Linux
>> Reynsla af AIX kerfisumsjón er skilyrði
>> Reynsla af Linux eða IBM kerfisumsjón er skilyrði
>> Reynsla af IBM Power vélbúnaði er kostur

Vissir þú?
>> Við notum Workplace by Facebook fyrir upplýsingagjöf og samskipti
>> Við drekkum 200 espresso drykki á dag á kaffihúsinu okkar
>> 30% starfsfólks nota vistvænar samgöngur til og frá vinnu
>> Hjá Nýherja eru 15 afþreyingar- og íþróttaklúbbar

Gagnagrunnssérfræðingur
>> Yfirgripsmikil reynsla af uppsetningu og rekstri SQL þjóna
>> Góð þekking á rekstri IIS vefþjóna, stýrikerfa  

og Windows netþjóna
>> Þekking á rekstri bókhaldskerfa er kostur
>> Tæknilegar vottanir og háskólamenntun er kostur

Sérfræðingur í netlausnum
>> Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði er kostur
>> Reynsla af rekstri búnaðar frá Juniper og Cisco er kostur
>> Yfirgripsmikil þekking á MPLS, IP,  BGP, OSPF, IS-IS,  

Layer 2 og Layer 3 samskiptum
>> Tveggja ára reynsla af netrekstri er skilyrði

Tæknimaður í netlausnum
>> Reynsla af rekstri búnaðar frá Juniper og Cisco er kostur
>> CCNA eða JNCIA gráða er kostur

Sérfræðingur í kerfisrekstri VMware
>> Reynsla af rekstri VMware vSphere og ESXi er skilyrði
>> Reynsla af rekstri Windows og Linux netþjóna er skilyrði
>> Reynsla af rekstri eða notkun vCloud er kostur

NÝ TÆKNIFÆRI 
HJÁ NÝHERJA
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Skólastjóri Tónmenntaskóla  
Reykjavíkur

Staða skólastjóra Tónmenntaskóla Reykjavíkur er laus til 
umsóknar. 

Tónmenntaskóli Reykjavíkur er næstelsti tónlistarskóli í Reyk-
javík, stofnaður árið 1953 af dr. Heinz Edelstein. Skólastjóri veitir 
Tónmenntaskóla Reykjavíkur faglega forystu og ber ábyrgð 
á daglegum rekstri hans og fjárreiðum. Frá hausti 2017 mun 
Tónmenntaskólinn vinna í nánu samstarfi við Tónlistarskólann  
í Reykjavík og mun skólastjóri Tónmenntaskólans hafa yfir- 
umsjón með því samstarfi. Frá og með hausti 2017 mun kennsla 
grunn- og miðstigsnemenda Tónlistarskólans í Reykjavík færast 
í húsnæði Tónmenntaskólans við Lindargötu. Með tilliti til þessa 
samstarfs er fyrst um sinn ráðið í stöðuna til eins árs með 
möguleika á fastráðningu að ári liðnu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamning sambands íslenskra 
sveitarfélaga og kennarasambands Íslands/félags íslenskra 
hljómlistarmanna.Umsækjandi þarf að geta hafið störf í síðasta 
lagi þann 1. ágúst 2017. 

Starfssvið
• Fagleg umsjón með skólastarfi.
• Daglegur rekstur skólans.
• Fjárhagsáætlanagerð, eftirfylgni og uppgjör.
• Samskipti við yfirvöld.

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tónlistar.
• Reynsla af tónlistarkennslu og tónlistarflutningi.
• Menntun og/eða reynsla af stjórnun og rekstri.
• Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
• Góð íslenskukunnátta í talmáli og ritmáli.

Umsóknum fylgi ítarleg starfsferilskrá ásamt greinargerð  
þar sem kemur fram ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi til starfsins. Umsókn skal fylgja listi yfir 
meðmælendur og sakarvottorð. Jafnframt er mælst til þess að 
umsækjandi sé reyklaus.

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl.

Umsókn skal senda á eftirfarandi heimilisfang:

b/t Skólanefnd Tónmenntaskóla Reykjavíkur
Pósthólf 5171
108 Reykjavík

Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðar-
bæjar auglýsir eftirfarandi störf hjá 

Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar
Undir Þjónustumiðstöð heyrir áhaldahús og garðyrkjudeild. 

Tækjamaður
Laust er til umsóknar 100% starf tækjamanns í áhaldahúsi bæjar- 
ins. Næsti yfirmaður er verkstjóri í áhaldahúsi. Gert er ráð fyrir að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Sumarstörf hjá Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar
Auglýst er eftir þremur sumarstarfsmönnum við hin ýmsu störf hjá 
Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar. Leitað er eftir starfsfólki 18 ára 
og eldra sem hefur áhuga á útivinnu. Starfstímabil er 15. maí til 
18. ágúst og er vinnutími milli kl. 07.20 - 17.00 virka daga, nema til 
hádegis á föstudögum.

Sumarstörf í garðyrkjudeild Ísafjarðarbæjar
Auglýst er eftir starfsmönnum til sumarstarfa í garðyrkjudeild. Um 
er að ræða skemmtilega útivinnu á tímabilinu 15. maí til 18. ágúst, 
þar sem daglegur vinnutími er frá 08:00 – 16:00. Næsti yfirmaður 
er garðyrkjufulltrúi.

Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga 
við viðkomandi stéttarfélag. Umsóknarfrestur um ofangreind störf 
er til og með 5. apríl 2017. 

Frekari upplýsingar um störfin má nálgast á vef Ísafjarðarbæjar 
(www.isafjordur.is) undir laus störf. 

ÍSAFJARÐARBÆR

Prentun og umbúðir

Viðkomandi aðili þarf að hafa ríka þjónustulund
og geta unnið vel bæði sjálfstætt og í hóp.
Reynsla af sölustörfum er nauðsynleg. 

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

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

hópi reyndra og vel menntaðra starfsmanna.

VIÐSKIPTASTJÓRI 
Í SÖLUTEYMI

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Geir Gunnarsson,

kgeir@oddi.is

Áhugasamir sækja um starfið á oddi.is fyrir 23. mars.

Oddi – prentun og umbúðir leitar að öflugum 
viðskiptastjóra í söluteymi sitt.

Um er að ræða starf verkefnastjóra hjá skrifstofu framkvæmda og viðhalds en starfsmenn skrifstofunnar sjá m.a. um 
áætlanagerð, hönnun, útboð, framkvæmd og eftirlit með stofnframkvæmdum ásamt viðhaldi fasteigna eignasjóðs. Meðal 
verkefna skrifstofu framkvæmda og viðhalds eru nýbyggingar, endurgerð og viðhald leik- og grunnskóla, íþróttamannvirkja og 
sundlauga, frístundaheimila, ýmissa menningarstofnana og annarra stofnana og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar. Skrifstofan 
er til húsa í Borgartúni 12-14.    

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Menntun í  byggingaverkfræði eða byggingartæknifræði eða sambærileg menntun í tæknigreinum á háskólastigi. 
•	 Starfsreynsla	á	starfssviði.	
•	 Mikil	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.	
•	 Reynsla	af	og	þekking	á	verkefnastjórnun.	
•	 Reynsla	af	starfs-	og	fjárhagsáætlanagerð	og	almennri	skýrslugerð.				
•	 Góð	íslenskukunnátta	og	ritfærni.	
•	 Skipulagshæfni	og	nákvæmni	í	vinnubrögðum	og	kostnaðarvitund.		
•	 Frumkvæði,	áræðni	og	röggsemi	til	verka.	
•	 Geta	til	að	vinna	undir	álagi.
•	 Færni	í	notkun	á	algengum	hugbúnaði	sem	tengist	skrifstofustörfum	og	góð	þekking	á	Word	og	Excel.	

Framkvæmda- og eignasvið 

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

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

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

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

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

Starfssvið 

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

Menntunar- og hæfniskröfur 

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

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

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

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

Verkefnastjóri óskast til starfa 
á skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
•	 Verkefnastjórn	 við	 nýframkvæmdir	 og	 viðhald	 fasteigna	 þ.m.t.	 umsjón	 með	 aðkeyptu	 byggingaeftirliti	 og	 ráðgjöf	 við	

undirbúning, hönnun og öflun útboðs- og verðfyrirspurnargagna vegna endurbóta- og viðhaldsverkefna deildar.
•	 Gerð	viðhaldsáætlunar	fyrir	einstök	verkefni	og	eftirfylgd	með	framgangi	verka.	
•	 Umsjón	með	útboðsverkum	fyrir	einstök	verkefni.
•	 Samræming	á	vinnuáætlun	viðhalds	og	nýframkvæmda	varðandi	verklegar	framkvæmdir.
•	 Umsjón	með	gerð	kostnaðar-	og	framkvæmdaáætlana	og	að	kostnaður	haldist	innan	fjárhagsáætlunar.
•	 Samskipti	við	íbúa,	verkfræðistofur	og	verktaka	og	svara	fyrirspurnum	og	erindum.
•	 Samstarf	 við	 skrifstofu	 eigna-	 og	 atvinnuþróunar	 (SEA)	 um	 fjármögnunar-	 og	 framkvæmdaáætlanir	 vegna	 verkefna	 við	

viðhald og meiriháttar endurbætur á fasteignum borgarinnar.
•	 Annast	 samræmingu	 og	 upplýsingamiðlun	 vegna	 þeirra	 stofnana	 sem	 aðild	 eiga	 að	 einstökum	 framkvæmdum	

Reykjavíkurborgar	(OR,	Míla,	Vegagerðin,	Gagnaveitan,	nágrannasveitarfélög,	Faxaflóahafnir,	Strætó	bs	o.fl.).
•	 Skráning	viðhaldsverkefna	og	kostnaðarstöðu	þeirra	í	verkbókhald	og	yfirferð	og	samþykkt	reikninga.
•	 Skráning	í	eignavef	Reykjavíkurborgar	og	eftirfylgni	með	uppfærslum.	
•	 Skráning	upplýsinga	um	verkefni	í	Framkvæmdasjá.  
•	 Vettvangsferðir	á	vinnusvæði.
•	 Taka	þátt	í	stjórnun	ýmissa	tilfallandi	verkefna	deildar	og	eftirfylgni	þeirra.	

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ámundi V. Brynjólfsson skrifstofustjóri 
í síma  411-1111 og í tölvupósti amundi.v.brynjólfsson@reykjavik.is. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.
reykjavik.is undir flipanum „Laus störf” og „Verkefnastjóri á skrifstofu framkvæmda og viðhalds“. Umsóknarfrestur er til og 
með 2. apríl 2017. Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.



30-50% Starfshlutfall auk afleysinga í sumar.
Starfskona ber ábyrgð á móttöku og einstaklingsmiðaðri þjónustu
við gesti athvarfsins, auk almennra heimilsstarfa. Í Konukoti er
unnið eftir skaðaminnkandi hugmyndafræði.

Menntun og hæfniskröfur:
• Almenn menntun
• Áhugi og/eða reynsla af störfum með fólki sem á við fíknivanda
 og/eða geðrænan vanda að stríða.
• Fordómaleysi og umburðarlyndi í garð notenda athvarfsins
 er skilyrði.
• Hæfni og áhugi á góðum mannlegum samskiptum er skilyrði.
• Stundvísi og lausnamiðað vinnulag.
• Viðkomandi þarf að vera 24 ára eða eldri.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Eflingar.
Verður að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 24. mars 2016.

Upplýsingar veitir Brynhildur Jensdóttir, forstöðukona Konukots 
(binna@redcross.is). Umsóknir sendist á sama netfang.

Rauði krossinn í Reykjavík
óskar eftir starfskonu á næturvaktir í 

Konukot sem er athvarf fyrir heimilislausar konur

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

Um er að ræða fjölbreytt starf á líflegum og skemmtilegum 
vinnustað þar sem samheldinn og þéttur hópur starfsmanna 
vinnur að sameiginlegu markmiði.

Reynsla af þjónustu og nám í móttökuritun er kostur.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir 
samkomulagi.

Umsókn og frekari upplýsingar sendist á netfangið  
ragga@rd.is. Umsóknarfrestur er til og með 24.mars nk.
 

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

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars. Nánari upplýsingar eru veittar hjá  
Fast ráðningum í síma 552 1606, einnig hjá lind@fastradningar.is

HRAFNISTA   KÓPAVOGUR

 

Laus störf á
Hrafnistu í Kópavogi

Við leitum að hjúkrunarfræðingi fyrir Hrafnistu 
Kópavogi. Starfshlutfallið er samkomulagsatriði. 
Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna 
tryggir gæði þeirrar þjónustu sem veitt er. Störfin hjá Hrafnistu eru 
fjölbreytt og skemmtileg. Umsækjendur þurfa að hafa ríka samskipta- 
og samstarfshæfni og hafa gaman af því að umgangast eldra fólk. Gerð 
er krafa um heiðarleika, dugnað, stundvísi og góða framkomu. 

Við hlökkum til að vinna með þér!

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Íslenskt hjúkrunarleyfi

•  Frumkvæði og metnaður í starfi

•  Sveigjanleiki og sjálfstæð vinnubrögð

•  Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót

 

Reykjavík    Hafnarfjörður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Umsóknarfrestur:

Til og með 31. mars 2017

Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Leiða og styðja öfl ugan hóp starfsmanna. 

• Ábyrgð á daglegum rekstri, framþróun og viðhaldi virkjana.

• Tryggja framleiðsluöryggi virkjana með öryggi og hagkvæmni að

  leiðarljósi.

• Framfylgd stefnu og framtíðarsýnar. 

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Reynsla af stjórnun og rekstri. 

• Samskiptahæfi leikar, greiningarhæfni, metnaður,

 frumkvæði og heilindi. 

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi .

• Þekking á orkuvinnslu. 

Orka náttúrunnar leitar að öfl ugum leiðtoga í starf forstöðumanns Virkjanareksturs. Viðkomandi mun verða hluti af stjórnendateymi 

fyrirtækisins og bera ábyrgð á rekstri jarðvarmavirkjana ON á Hellisheiði og Nesjavöllum ásamt vatnsafl svirkjun í Andakíl. Starfi ð er tækifæri 

fyrir aðila sem hefur metnað til að vera í fararbroddi við örugga og ábyrga vinnslu orkuauðlinda hjá framsæknu orkufyrirtæki.

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.

Forstöðumaður Virkjanareksturs

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfi ð.

Umsókn um starfi ð þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Tekið er á móti umsóknum 

á ráðningarvef Orku náttúrunnar, starf.on.is. Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur, starf@on.is.monardóttir, man

Líklega kraftmesta starf landsins – ertu ON?



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Starfssvið

Hæfniskröfur

Bókari/Gjaldkeri

· Færsla bókhalds og afstemmingar
· Frágangur á bókhaldi til endurskoðanda
· Reikningagerð og innheimta

· Greiðsla reikninga
· Samskipti við banka
· Samskipti við erlenda birgja

· Haldbær reynsla og þekking á sviði bókhalds
· Góð almenn tölvukunnátta
· Góð íslensku- og enskukunnátta

Fyrirtæki í sölu- og þjónustu við vélar og tæki á sviði landbúnaðar, vélaverktaka, sveitarfélaga o�. 
óskar eftir að ráða ö�ugan einstakling til starfa við bókhald, gjaldkerastörf og daglega umsýslu �ármála.
Vinnutími er frá kl. 08:00/09:00 til kl. 16:00/17:00.

· Tölugleggni og vönduð vinnubrögð
· Frumkvæði, kraftur og sjálfstæði
· Geta til að vinna undir álagi

Íþróttakennari og verkefnastjóri  
í sérkennslu.

Grunnskóli Snæfellsbæjar er þriggja starfstöðva grunnskóli  
með 250 nemendur. Starfstöðvar hans eru í Ólafsvík, á 
Hellissandi og á Lýsu. Nánari upplýsingar um skólann eru á 
heimasíðu hans, á slóðinni http://www.gsnb.is/

Íþróttakennara vantar á starfstöðvarnar í Ólafsvík og á  
Hellissandi 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf grunnskólakennara.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góðir skipulagshæfileikar.
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi.

Verkefnastjóra vantar við skólann (allar starfstöðvar), sinnir 
50% starfi í verkefnastjórn og 50% kennslu. Hann skipuleggur 
og stjórnar nýbúa-, sér- og stuðningskennslu skólans eftir 
hugmyndafræði skóla án aðgreiningar í góðri samvinnu við 
stjórnendur skólans.

Helstu verkefni:
• Er í forystu um gerð einstaklingsnámskráa og er ráðgefandi 

aðili við gerð þeirra.
• Er almennum kennurum skólans faglegur ráðgjafi um skipu-

lag kennslu.
• Leggur fyrir greiningar og prófanir.
• Samskipti við stoðaðila skólans.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf grunnskólakennara.
• Framhaldsnám í sérkennslufræðum.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góðir skipulagshæfileikar.
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitar- 
félaga. Í samræmi við jafnréttisstefnu Snæfellsbæjar eru karlar 
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Umsóknir sendist fyrir 5. apríl 2017 til skólastjóra Grunnskóla 
Snæfellsbæjar, Ennisbraut 11, 355 Snæfellsbæ eða á netfangið 
hilmara@gsnb.is. Í þeim skulu koma fram upplýsingar um  
menntun, réttindi og starfsreynslu.

Frekari upplýsingar veitir Hilmar Már Arason í síma 894 9903 
eða hilmara@gsnb.is.

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda státar 
sveitarfélagið af svo til allri flóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi. 
Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna. Útivist 
og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir, golf, 
hestamennsku, sund og margt fleira. Nýtt, glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík. Öflugt tón- 
listarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

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

365 óskar eftir góðu fólki

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
Grafískan hönnuð vantar til 
starfa á Fréttastofu Stöðvar 2 
/dagskrárdeild Stöðvar 2

Helstu kröfur:
Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á
After Effects, Photoshop og  Illustrator.
Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt, skapandi
og undir álagi. Áhugi á fréttum og málefnum líðandi 
stundar er nauðsynlegur.  
Um vaktavinnu er að ræða.

Áhugasamir sæki um starfið ekki síðar en 1. apríl nk.

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

Frekari upplýsingar veitir Birna Sif Magnúsdóttir,
yfirframleiðandi fréttastofu Stöðvar 2,  
birnasif@stod2.is. 

PAVING THE ROAD TO CLOUD

DO YOU WANT TO PLAY A PIVOTAL PART IN OUR ASCENT? ARE YOU AN EXPERIENCED 
STRATEGIC THINKER WITH KILLER ORGANIZATION SKILLS AND A CAN-DO ATTITUDE?

We are a growing international company working with powerful and cutting-edge technology. We offer the unique opportunity 
to work in an exciting and dynamic work environment with the biggest technology companies in the world and some of the 
best people in the industry! We promote a positive and nurturing work environment where your ideas are valued and your 
career growth is encouraged.

The VP of Marketing is responsible for leading all internal and external marketing initiatives, developing and implementing our 
marketing strategy, assuring our marketing goals are in line with company goals, and serving as an essential member of our 
management team.

More detailed information on the responsibilities and qualifications can be found at www.qstack.com/careers.

Other responsibilities include:

• Protect the company’s brand, maintain its appearance, and 
elevate its presence.

• Develop core messaging, compelling content and high-impact 
marketing collateral.

• Generate leads and effectively use marketing automation tools to 
enhance that effort.

• Develop and maintain strong relationships with strategic partners 
to maximize joint marketing and PR opportunities.

Qualifications include:

• University degree in a related field with minimum 3 years of 
marketing-related experience.

• Strong project management skills with an affinity for consistently 
producing high-quality work and yield.

• Excellent organizational and time-management skills, and a strong 
ability to prioritize competing deadlines.

• Exceptional English language skills (verbal and written).

 www.qstack.comTel. +354-4150200Kringlan 5, 105 ReykjavikGreenqloud ehf. | | |

WE’RE SEARCHING FOR A VICE PRESIDENT OF MARKETING WHO WILL TAKE OUR 
PRESENCE TO THE NEXT LEVEL

Bifvélavirki
Óskum eftir bifvélavirkja á verkstæði okkar.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur frumkvæði,
góða samstarfshæfileika og hæfni til að vinna sjálfstætt.

Sumarafleysingamaður kemur einnig til greina.
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið 

bilvogurmot@simnet.is

Bílvogur ehf
Auðbrekka 17 • 200 Kópavogi • s. 564 1180



Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður
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og nýta náttúruleg gæði.
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- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 
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og vörustjórnun.
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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. 

Vegna forfalla er laus staða umsjónarkennara í 2. bekk í 
Höfðabergi. Um er að ræða 100% starf, tímabundið út skóla-
árið.

Deildarstjóri óskast á leikskóladeild 5 ára barna í Höfða-
bergi. Um er að ræða 100% starfshlutfall og æskilegt að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Í Höfðabergi eru þrjár deildir 5 ára leikskólabarna ásamt 1. og 
2. bekk grunnskóla

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is  og 
www.lagafellsskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélaga. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í  síma 
525 9200 / 896 8230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is 

Umsóknarfrestur um störfin er til 31. mars 2017.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

585 5500
hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

Víðistaðaskóli
»    Faggreinakennari á unglingastigi
»    Sérkennari á yngra- og miðstigi
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngra stigi
»    Verkefnastjóri UST
Öldutúnsskóli
»    Íþróttakennari
»    Sérkennari
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi
»    Verkefnastjóri UST
Grunnskóli í Skarðshlíð
»    Aðstoðarskólastjóri
»    Sérkennari
»    Umsjónarkennari á yngra stigi

Hraunvallaskóli
»    Sérkennari
»    Skólaliði
»    Tónmenntakennari
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi
»    Þroskaþjálfi
Hvaleyrarskóli
»    Deildarstjóri UST
»    Íþróttakennari
»    Umsjónarkennari á yngsta- og
       miðstigi
Setbergsskóli
»    Heimilisfræðikennari
»    Verkefnastjóri UST

Lækjarskóli
»    Deildarstjóri sérkennslu
»    Deildarstjóri unglingastigs
»    Íslenskukennari á unglingastigi
»    Námsráðgjafi
»    Sérgreinakennari í Fjölgreinadeild
»    Sérkennari
»    Skólaliði
»    Stuðningsfulltrúi
»    Umsjónarkennari á yngsta- og
       miðstigi
»    Verkefnastjóri UST
»    Þroskaþjálfi

VILT ÞÚ SLÁST Í HÓPINN?
Fjölbreytt störf í boði fyrir fólk á öllum aldri með margvíslega menntun og reynslu
skólaárið 2017-2018.  Nánar á hafnar�ordur.is

Atvika- og verkefnastjóri  
í Framlínuþjónustu

Nánari  upplýsingar: 

Íris Dögg Kristmundsdóttir, deildarstjóri Framlínuþjónustu  
844 2786, iris.dogg.kristmundsdottir@islandsbanki.is

Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri  
440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is

Við leitum að öflugum, jákvæðum og kraftmiklum einstaklingi í starf atvika- og verkefnastjóra. Atvikastjóri ber 
ábyrgð á atvikaferli og  tryggir að starfsmenn fylgi ferlinu þegar upp koma rekstrarfrávik. Atvikastjóri hefur 
einnig hlutverk sem tæknilegur verkefnastjóri og sinnir tilfallandi verkefnastýringu í Tækniþjónustu.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi 

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 950 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar 
ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu. Íslandsbanki er stoltur handhafi Gullmerkis 
Jafnlaunaúttektar PwC. Árið 2016 fékk Íslandsbanki þekkingarverðlaun FVH fyrir mannauðsstjórnun og Hvatningarverðlaun jafnréttismála.  
Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: islandsbanki.is  > Um Íslandsbanka  > Vinnustaðurinn 

Hæfniskröfur:

•  Háskóla- eða sérfræðimenntun sem nýtist í starfi

•  A.m.k. 3 ára reynsla af verkefnastýringu  
upplýsingatækniverkefna

•  Yfirgripsmikil þekking á ITIL

•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•  IPMA C vottun er kostur

•  Gott vald á íslensku og ensku, jafnt töluðu sem rituðu máli

Helstu verkefni:

• Utanumhald og samræming í atvikaskráningu

• Tryggir skilvirkni atvikaferils og fylgir eftir úrvinnslu  
síendurtekinna frávika (problem management)

• Sinnir hlutverki krísustjóra í stærri  
atvikum (major incidents)

• Eignarhald á eftirlitskerfum og  
eftirfylgni tilkynninga úr þeim

• Verkefnastýring og gæðamál
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Dögun ehf. var stofnað árið 1983.   
Fyrirtækið stundar rækjuvinnslu og útgerð, 
og er með aðsetur á Sauðárkróki.

Vélavörður / vélstjóri
Dögun ehf. leitar að vélaverði á Dag SK 17.   

Leitað er að aðila með réttindi(750 kw) sem jafnframt 
getur leyst af yfirvélstjóra.  Reynsla af togveiðum, helst á 
rækju, æskileg.     

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn, með  
upplýsingum um menntun og fyrri störf, með tölvupósti til: 
oskar@dogun.is og/eða gissurb@simnet.is.  

Nánari upplýsingar veita Gissur Baldursson 
í síma 690-1652 eða Óskar Garðarsson í síma 892-1586. 

Forstöðumaður ber ábyrgð á öllum rekstri sviðsins og heyrir beint undir framkvæmdastjóra. Undir 
sölu- og markaðssvið falla öll sölu- og markaðsmál innanlands sem utan, vefmál, fríhöfn, þjónustuver  
og markaðsdeild ásamt áætlunar- og tekjustýringardeild. 

Umsóknarfrestur er til 30. mars 2017
Umsókn, ásamt ferilskrá og kynningarbréfi, óskast fyllt út á vef félagsins www.flugfelag.is/umsokn
Nánari upplýsingar veitir Ingigerður Þórðardóttir mannauðsstjóri, ingig@flugfelag.is

Starfið
• Daglegur rekstur sölu- og markaðssviðs
• Yfirumsjón með starfsmannamálum sviðsins  
  og upplýsingamiðlun
• Yfirumsjón með auglýsingamálum og  
 kynningarstarfsemi
• Samskipti við innlenda og erlenda samstarfsaðila
• Vöruþróun
• Samningagerð
• Fargjaldaútreikningar og verðlagning
• Stefnumótun og áætlanagerð

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- og/eða 
 markaðsfræða
• Marktæk reynsla af rekstri og stjórnun
• Þekking á sölu- og markaðsmálum
• Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar
• Jákvætt hugarfar og leikni í mannlegum  
 samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta, norður-   
 landamál er kostur

FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA ÖFLUGAN LEIÐTOGA TIL STARFA 

FORSTÖÐUMAÐUR SÖLU- OG 
MARKAÐSSVIÐS
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GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Skólastjóri Grunnskóla  
Grindavíkur 

Staða skólastjóra við Grunnskóla Grindavíkur er laus til 
umsóknar. Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, 
sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu 
á vellíðan og árangur nemenda í góðu samstarfi við annað 
starfsfólk skólans.

Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika og 
víðsýni, þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og 
getu nemenda.

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með tæplega 
500 nemendur á tveimur starfsstöðvum. Í skólanum starfa 80 
starfsmenn, þar af um 40 stöðugildi kennara.  
Hlutfall fagmenntaðra kennara er rúm 80%. Grindavíkurbær 
rekur skóla- og félagsþjónustu sem sinnir stoð- og sérfræði-  
þjónustu fyrir Grunnskóla Grindavíkur.  Í Grunnskóla  
Grindavíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni.  
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er með ágætum. 

Grindavíkurbær er um 3.230 íbúa samfélag í næsta nágrenni 
höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð áherslu á 
fjölskyldu vænt umhverfi, íþróttastarf og heilsueflingu í skóla 
og leikskóla. 
Veffang skóla er http://www.grindavik.is/grunnskolinn og er 
m.a. bent á starfsáætlun 2016 - 2017 varðandi frekari  
upplýsingar um skólann.

Starfssvið:
Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi 
skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun fag-
legrar stefnu.
Menntunarkröfur:
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla  
 er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða uppeldis- og  
 menntunarfræða æskileg
Hæfniskröfur:
• Kennslureynsla í grunnskóla er skilyrði
• Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs er æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og samstarfsvilji
• Góðir skipulagshæfileikar
• Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf
• Sveigjanleiki og víðsýni í starfi og samskiptum

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjan-
da og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem 
hann hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að 
sinna starfi skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð 
um hugmyndir umsækjanda um starfið og hvernig hann sér 
starfsemi Grunnskóla Grindavíkur þróast undir sinni stjórn.

Staðan er laus frá 1. ágúst næstkomandi.  Æskilegt er að 
umsækjandi geti hafið störf fyrr.  Laun eru samkvæmt kjara-
samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna 
Skólastjórafélags Íslands.

Nánari upplýsingar veita Nökkvi Már Jónsson, sviðsstjóri 
félagsþjónustu- og fræðslusviðs í síma 420-1100 og Halldóra 
Kristín Magnúsdóttir, skólastjóri í síma 420-1150.  Umsóknir 
skulu berast bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62, 
240 Grindavík í síðasta lagi 6. apríl næstkomandi. Einnig er 
hægt er að senda umsóknir á netfangið nmj@grindavik.is. 

Við finnum rétta  
einstaklinginn  
í starfið

www.capacent.is 

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



Upplýsingar veita eftirtaldir aðilar:
Droplaugarstaðir – Ingibjörg s. 414-9500 
ingibjorg.olafsdottir@reykjavik.is
Seljahlíð – Margrét s. 540-2400 
margret.ardis.osvaldsdottir@reykjavik.is
Heimahjúkrun Hraunbæ 119 – Dagný s. 411-9600 
dagny.haengsdottir@reykjavik.is  
Heimahjúkrun Lindargata 59 – Kristín s. 411-9650 
Kristin.Blondal@reykjavik.is
Heimahjúkrun Efstaleiti 1 – Ragna Lilja s. 411-1590 
ragna.l.gardarsdottir@reykjavik.is

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarnemar
Sjúkraliðar 
Sjúkraliðanemar
Læknanemar

Reykjavíkurborg veitir heilbrigðisþjónustu á hjúkrunarheimilum  og í heimahjúkrun.
Við leitum eftir starfskröftum hjúkrunarfræðinga, hjúkrunarnema, sjúkraliða, sjúkraliðanema og 
læknanema til starfa í sumar.  Föst störf koma einnig til greina.   
Fjölbreytt og skemmtileg störf í boði.

Um er að ræða  eftirtalda vinnustaði: 
Droplaugarstaðir hjúkrunarheimili,  Seljahlíð – heimili aldraðra,  heimahjúkrun Efstaleiti 1,  
heimahjúkrun Lindargötu 59 og heimahjúkrun Hraunbæ 119.

VELFERÐARSVIÐ

Hægt er að sækja um störfin á vef  
Reykjavíkurborgar:
www.reykjavik.is –> Laus störf / sumarstörf
(til 4. apríl 2017)

 LANDSPÍTALI … ALLRA HAGUR!
YFIRLÆKNIR GEISLAMEÐFERÐAR KRABBAMEINA 
Starf yfirlæknis geislameðferðar krabbameina á lyflækningasviði er laust til umsóknar. Yfirlæknir er leiðtogi og hefur 
þríþætta ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð. Auk þess gegnir yfirlæknir 
mikilvægu hlutverki í kennslumálum og uppbyggingu vísindastarfs.

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera í forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, umbótastarf, 
öryggismál og uppbyggingu mannauðs í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra og annað starfsfólk. Gerð er krafa um 
helgun í starfi yfirlæknis. Starfshlutfall er 100% og er ráðið í starfið til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala 
í ráðningum stjórnenda.

SÁLFRÆÐINGAR - 4 STÖÐUR
Sálfræðiþjónusta á geðsviði Landspítala vill ráða fjóra metnaðarfulla og sjálfstæða sálfræðinga í  fjölbreytt störf í þverfaglegu 
umhverfi. Um er að ræða þrjú framtíðarstörf og eitt afleysingarstarf til eins árs. Eitt starfanna felur í sér vinnu með konur 
á meðgöngu og eftir barnsburð og hin störfin fela í sér vinnu með alvarlegan geðvanda og/eða bráðaþjónustu og bráða-
eftirfylgd geðsviðs.

Hjá Sálfræðiþjónustunni starfa 60 sálfræðingar í ólíkum þverfaglegt teymum á ýmsum deildum spítalans. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR Í ÚTSKRIFTARTEYMI
Útskriftarteymi flæðisdeildar er starfsfólki, sjúklingum og aðstandendum til ráðgjafar og aðstoðar við flóknar útskriftir. 
Í teyminu starfa 8 manns í nánu samstarfi við starfsmenn spítalans og aðrar stofnanir.

Við viljum ráða öflugan hjúkrunarfræðing sem er með góða þekkingu á heilbrigðiskerfinu og á auðvelt með að vinna í teymi. 

FLEIRI STÖRF ERU Í BOÐI
AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI / FÉLAGSRÁÐGJAFI / IÐJUÞJÁLFI / SJÚKRALIÐI / STARFSMAÐUR VIÐ AÐHLYNNINGU / 
SUNDLAUGARVÖRÐUR/SÉRHÆFÐUR STARFSMAÐUR Í SJÚKRAÞJÁLFUN 

Kíktu á starfasíðu Landspítala www.landspitali.is/mannaudur og á Facebook www.facebook.com/storfalandspitala

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.

ERUM VIÐ
AÐ LEITA AÐ ÞÉR?
Við óskum eftir duglegum og 
drífandi einstakling í vinnu. 

Góður kostur ef viðkomandi er:

• Samviskusamur, duglegur og orkumikill
• Með jákvætt viðmót og góða þjónustulund
• Áhugasamur um fallega hönnun
• Er eldri en 23 ára
• Er með reynslu af verslunarstörfum 
• Getur hafið störf eigi síðar en 1.apríl 

Starfið er alla virka daga frá kl. 12/13-18
og aðra hvora helgi.

Ef þú hefur áhuga endilega sendu okkur ferilskrána 
þína á laila@aurum.is. Öllum umsóknum er svarað.

Bankastræti 4  I  sími: 551 2770  I  www.aurum.is
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Framkvæmdastjóri framleiðslusviðs hjá United Silicon
Við leitum að reyndum og kraftmiklum stjórnanda sem verður hluti af framkvæmdastjórn United Silicon og  ber sem slíkur  
ábyrð á allri framleiðslu fyrirtækisins, frá hráefnisinnmötun til fullunninnar vöru.  

Framkvæmdastjórinn er meðal annars 
ábyrgur fyrir eftirfarandi þáttum:  
• Daglegri stjórnun framleiðslusviðs
• Umsjón með framleiðslu og hráefnaáætlun 
• Starfsmannahaldi innan deildar 
• Áætlun og eftirfylgni með kostnaði
• Skipulagi framleiðslu
• Stöðugum endurbótum

Hæfnis og menntunarkröfur
• Háskólamenntun innan tæknigreina
• Stjórnunarreynsla úr framleiðsluiðnaði
• Reynsla af eftirfylgni með öryggis- heilsu og umhverfismálum
• Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristleifur Andrésson 
mannauðsstjóri í síma 669 6017 eða ka@silicon.is.  

Umsóknarfrestur er til 2. apríl.

USi leitar að jákvæðum, reglusömum og dugmiklum starfsmanni

SUBWAY® er alþjóðleg keðja með yfir 40 þúsund veitingastaði í rúmlega 100 löndum. Stjarnan ehf., einkaleyfishafi Subway 
á Íslandi, rekur 23 Subway veitingastaði á Íslandi sem staðsettir eru víða um land. Fyrsti veitingastaður Subway á Íslandi var 
opnaður árið 1994. Markmið Subway um allan heim er að bjóða upp á fjölbreyttan og bragðgóðan skyndibita með hollustu 
að leiðarljósi. Strangt gæðaeftirlit tryggir að matvæli uppfylla ströngustu skilyrði um ferskleika og gæði.

Subway is now hiring, and a wide 
range of local restaurant jobs are 
available. 

We need punctual, service motivated 
and Icelandic or English speaking 
employees. 

If you are interested please send an 
application through the company's 
website:

https://subway.umsokn.is/

Subway leitar að hressu og duglegu starfsfólki 
í dag- og vaktavinnu á höfuðborgarsvæðinu.

Umsækjandi þarf að hafa góða 
þjónustulund, hæfni í mannlegum 
samskiptum, vera röskur, stundvís og 
reglusamur.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsstjóri, 
Ingibjörg Eðvaldsdóttir í síma: 530-7000.

Áhugasamir vinsamlegast sækið um á 
heimasíðu fyrirtækisins fyrir 2. apríl 2017.

https://subway.umsokn.is/

Alþjóðabankinn auglýsir stöðu  
sérfræðings á sviði fiskimála

Hjá Alþjóðabankanum er laus til umsóknar staða 
sérfræðings á sviði fiskimála (Senior Fisheries  
Specialist) með aðsetur í Accra, Ghana. 
Sérfræðingur inn mun tilheyra umhverfis- og 
auðlinda deild Alþjóðabankans sem vinnur að því að 
auka sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda í gegnum  
verkefni bankans í þróunar ríkjum. Sérfræðingurinn 
mun starfa að fiskiverkefnum bank ans í nokkrum 
löndum Vestur-Afríku, m.a. Nígeríu, Ghana, Líberíu 
og Síerra Leóne. Verksvið sérfræðingsins snýr að 
stefnumótun, ráðgjöf, greiningarvinnu, undirbúningi 
og framkvæmd verkefna á sviði fiskimála í samstarfi 
við stjórnvöld og aðra samstarfsaðila. 

Kröfur til umsækjenda eru m.a.:
- Meistaragráða (að lágmarki) á sviði  
 umhverfis-, auðlinda- eða fiskimála, hagfræði,  
 verkfræði eða áhættustýringar, eða önnur  
 sambærileg menntun sem nýtist í starfi. 
- Að minnsta kosti átta ára viðeigandi starfsreynsla.
- Góð þekking á stefnumótun og stjórnsýslulegum,  
 hagrænum og tæknilegum þáttum umhverfismála  
 og bláa hagkerfisins, ásamt reynslu af störfum þar  
 að lútandi. 
- Góð þekking og færni í verkefnastjórnun,   
 greiningarvinnu, undirbúningi, framkvæmd og  
 eftirfylgni verkefna ásamt almennum  
 stjórnsýslustörfum.
- Þekking og reynsla á sviði þróunarsamvinnu.
- Framúrskarandi enskukunnátta. Góð kunnátta í  
 frönsku og portúgölsku er kostur. 
- Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, færni í  
 teymisvinnu, aðlögunarhæfni og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.

Alþjóðabankinn tekur ákvörðun um ráðningu, en 
ráðið verður til tveggja ára, frá og með 1. september 
2017, með möguleika á framlengingu. Sérfræðingur-
inn verður starfsmaður Alþjóðabankans og um launa-
kjör fer samkvæmt reglum stofnunarinnar. 

Umsóknafrestur er til og með 2. apríl 2017. 
Umsókn og ferilskrá á ensku skal senda utanríkis-
ráðuneytinu í tölvupósti á netfangið wbg@mfa.is. 
Öllum umsókn um verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið og hæfniskröfur 
er að finna á vefsíðu utanríkisráðuneytisins:  
https://www.utanrikisraduneyti.is/upplysingar/laus-storf/ 
og  hjá Þórarinnu Söebech í síma 545 7422 eða á 
netfanginu mimi@mfa.is. 

Konur jafnt og karlar eru hvattar til að sækja um 
framangreint starf. 

Skrifstofumaður - Lögfræðingur
Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða í tvö störf. 

Skrifstofumaður:
Leitað er að einstaklingi til að sinna almennum skrifstofustörfum og 
aðstoð við meðferð mála hjá embættinu.  

Lögfræðingur:
Leitað er að einstaklingi í krefjandi starf á sviði lögfræði við úrlausn 
verkefna hjá embættinu. 

Nánari upplýsingar um störfin, þær kröfur sem gerðar eru til 
umsækjenda og hvert beri að senda umsóknir eru á heimasíðu 
embættisins: www.umbodsmadur.is og www.starfatorg.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk. 

Lögfræðingur 
Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða lögfræðing 
til starfa hjá embættinu. 

Leitað er að einstaklingi með embættispróf í lögfræði 
eða grunnnám í lögfræði auk meistaraprófs í greininni 
auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi lagt sig 
eftir stjórnsýslurétti eða skyldum greinum í námi eða hafi 
starfsreynslu á því sviði.

Um er að ræða krefjandi starf á sviði lögfræði. Lögð 
er áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að 
greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna og hafi gott 
vald á ritun texta á íslensku. 

Þeir sem uppfylla ofangreindar hæfniskröfur og áhuga 
hafa á starfinu eru hvattir til að senda inn umsókn, 
einnig nýútskrifaðir lögfræðingar. Um starfskjör fer eftir 
kjarasamningi og nánara samkomulagi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og 
annað skal senda á netfangið postur@umb.althingi.is  
eða á skrifstofu umboðsmanns Alþingis, Þórshamri, 
Templarasundi 5, 150 Reykjavík, merkt: „Starfsumsókn - 
lögfræðingur“. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 
nk. Upplýsingar um starfið eru veittar hjá umboðsmanni 
Alþingis í síma 510 6700. 

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og 
sinnir því með úrvinnslu kvartana og málum sem hann tekur upp að eigin 
frumkvæði. Í störfum hjá umboðsmanni Alþingis reynir því á reglur um hin 
ýmsu svið stjórnsýslunnar auk lögfræðilegra álitaefna á sviði stjórnskipunar og 
mannréttindareglna. Embættið býr yfir góðu lögfræðibókasafni á sínu sviði og 
starfsfólk er hvatt til endurmenntunar. Nánari upplýsingar um starf umboðsmanns 
Alþingis má sjá á vefsíðu embættisins:  www.umbodsmadur.is

Þórshamri, Templarasundi 5 - 101 Reykjavík
Sími 510 6700 - Fax 510 6701 - postur@umb.althingi.is



Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

BIM/VDC Sérfræðingur
Hefur þú brennandi áhuga á upplýsingatækni
í mannvirkjagerð? 
Ístak leitar að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi 

áhuga á BIM/VDC í mannvirkjagerð. Í boði er fjölbreytt og 

krefjandi starf þar sem þú munt taka þátt í að byggja upp og 

innleiða BIM/VDC innan Ístaks ásamt því að taka þátt í 

spennandi verkefnum af öllum stærðum og gerðum. Starfið 

veitir aðgang að góðu þekkingarneti með sterk tengsl við 

leiðandi fyrirtæki á evrópskum markaði. Áhersla er lögð á 

miðlun þekkingar og þróun í starfi með viðeigandi 

námskeiðum og endurmenntun. 

Helstu verkefni:
•  Líkanagerð af mannvirkjum og byggingum 

•  Gerð gagna m.a. til magntöku, framleiðslu, tilboða, 

•  áætlunargerðar og sjónsköpunar 

•  Vinna með líkön og framkvæma magntökur, greiningar og 

•  sjónrænar verkáætlanir (4D)

•  Stuðla að samræmdum verkferlum og vinnuaðferðum

•  Gerð gagna fyrir landmælingar og vélastýringu

•  Greining og vinnsla með ýmisleg gögn, s.s. gögn frá 

•  drónum, 3D skönnurum o.s.fr.v. 

•  Kennsla og þjálfun annarra starfsmanna í BIM/VDC

Menntunar og hæfniskröfur:
•  Viðeigandi menntun innan mannvirkjagerðar, svo sem 

•  verkfræði, tæknifræði eða byggingafræði 

•  Reynsla af einhverjum af eftirfarandi hugbúnaði: 

•  AutoCAD Civil 3D, Tekla, Revit, Navisworks, Vico Office, 

•  Grasshopper, Dynamo og/eða Solibri 

•  Geta og reynsla til að lesa, skilja og vinna með teikningar, 

•  verklýsingar og samninga

•  Almenn þekking á framkvæmdum við mannvirkjagerð

•  Haldbær og góð tölvukunnátta 

•  Mjög góð ensku kunnátta nauðsynleg, þekking á norður-

•  landamáli kostur

•  Sjálfstæð vinnubrögð ásamt hæfni til að vinna í teymi

•  Geta til að læra og áhugi til að bæta við eigin þekkingu
Nánari upplýsingar fást hjá Ístaki í síma 530 2700 og á 
netfanginu ingibjorgk@istak.is. Sækja má um störfin 
á www.istak.is – undir Starfsumsókn.

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

Bílstjóri

Sumarafleysingar
Afleysing í eldhús

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

Helstu verkefni og ábyrgð

•	 Akstur á höfuðborgarsvæðinu

•	 Almenn lagerstörf

•	 Móttaka og tiltekt vöru

•	 Önnur tilfallandi verkefni

Helstu verkefni og ábyrgð

•	 Matreiðsla á hádegisverði fyrir starfsfólk  
 að Stuðlahálsi

•	 Yfirumsjón með morgun- og síðdegiskaffi

•	 Umsjón með mat- og veisluföngum fyrir  
 fundi og uppákomur

Hæfniskröfur

•	 Reynsla af sambærilegum störfum

•	 Lyftarapróf kostur

•	 Stundvísi, heiðarleiki og dugnaður

Hæfniskröfur

•	 Reynsla af sambærilegu starfi

•	 Snyrtimennska áskilin

•	 Góð framkoma og lipurð í   
 samskiptum

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.

Dreifingarmiðstöð ÁTVR óskar eftir að ráða bílstjóra í tímabundið 
starf. Við leitum að jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingi 
sem eru tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Við leitum að starfsmanni í eldhús til afleysinga fyrir 
matreiðslumann í júní og september. Fjölbreytt og  
spennandi starf í líflegu umhverfi.

Starfshlutfall er 100% og vinnutími virka daga kl. 7.00-15.00.

Um tvö tímabil er að ræða:  
Afleysing frá 8.-30. júní og frá 13.-22. september.

Starfshlutfall er 100% og vinnutími virka daga kl. 7.30–16.30.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og  
um er að ræða afleysingu út ágústmánuð.

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Sakavottorðs er krafist. 
Nánari upplýsingar veitir: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791 

Nánari upplýsingar veita: Ingvar Már Helgason - eldhus@vinbudin.is, 560 7700
og Emma Á. Árnadóttir - starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
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STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ

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

Garðaskóli
 • Dönskukennarar
 • Grunnskólakennari
 
Hofsstaðaskóli
 • Deildarstjóri
 • Íþróttakennari
 • Stuðningsfulltrúi
 • Umsjónarkennari
 
Bæjarból
 • Leikskólakennari eða þroskaþjálfi
 
Ráðhús Garðabæjar
 • Þjónustufulltrúi

Forstöðulæknir myndgreiningalækninga
Laus er til umsóknar staða forstöðulæknis myndgreiningalækninga við Sjúkrahúsið á Akureyri  

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

Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs.

Staðan veitist frá 1. júlí nk. eða eftir samkomulagi og er veitt til fimm ára.

Forstöðulæknir veitir myndgreiningalækningum faglega forstöðu, ber rekstrarlega ábyrgð og starfsamannaábyrgð.  
Forstöðulæknir ber ábyrgð á kennsluhlutverki og tekur þátt í klínísku starfi. Um er að ræða 100% stöðu sem fylgir vaktaskylda.

Umsækjendur skulu hafa íslenskt lækningaleyfi og fullgild réttindi í myndgreiningalækningum. Auk faglegrar reynslu, fræðilegrar þekkingar  
og reynslu af stjórnun og kennslu er lögð áhersla á leiðtogahæfileika og hæfileika á sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Davíð Ísaksson, forstöðulæknir myndgreiningalækninga í síma 4630100 eða tölvupósti johannd@sak.is.

Einnig gefur Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs upplýsingar um stöðuna í síma 4630100 eða netfang 
hildig@sak.is

Umsóknarfrestur er til og með 03.04.2017

Umsóknum skal skilað á umsóknareyðublaði sem fæst á vef sjúkrahússins www.sak.is

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af stjórnunarstörfum ásamt upplýsingum um fræðilegar rannsóknir og 
ritstörf, auk kennslustarfa eftir því sem við á.

Stöðunefnd lækna, sbr. 35. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, metur hæfni umsækjenda.

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

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

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni

RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

Rafvirki Borgarnesi

Starfssvið

 ● Viðhald á dreifikerfi RARIK 
 ● Eftirlit með tækjum og búnaði 
 ● Viðgerðir
 ● Nýframkvæmdir
 ● Vinna samkvæmt öryggisreglum

 
 

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. Nánari upplýsingar veitir Sturla Rafn 
Guðmundsson, deildarstjóri framkvæmdasviðs á Vesturlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 
528 9000. Umsóknarfrestur er til 30. mars 2017 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið 
atvinnuumsokn@rarik.is.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess 
að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík 
og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja með aðsetur í Borgarnesi. Hér er um fjölbreytt starf að ræða í 
öflugum vinnuflokki sem vinnur við dreifikerfi RARIK á Vesturlandi.

Hæfniskröfur

 ● Sveinspróf í rafvirkjun
 ● Öryggisvitund
 ● Almenn tölvukunnátta
 ● Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt

Skessuhorn mars 2017:

Bókari í  
50% starf 

Helstu verkefni eru bókun reikninga 
og færsla bókhalds í fjárhagskerfi, 
afstemmingar, gerð reikninga og önnur 
tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur
n   Menntun sem nýtist  í starfi
n   Reynsla af færslu bókhalds
n   Viðurkenndur bókari kostur
n   Góð almenn tölvukunnátta og  

þekking á DK fjárhagskerfi kostur
n   Nákvæmni í starfi og öguð vinnubrögð
n   Samskiptafærni og jákvæðni

Nánari upplýsingar veitir Jónína Guðmundsd.
fjármálastjóri Ernis. Umsóknir ásamt ferilskrá 
sendist til Jónínu á netfangið jonina@ernir.is. 

Umsóknarfrestur er til 28. mars.

ernir.is

Flugfélagið Ernir óskar eftir að ráða 
vanan bókara til starfa á skrifstofu 
félagsins á Reykjavíkuflugvelli. 

Heggur ehf óskar eftir konu/karlmanni 
til að sjá um spón og spónlagningu.
Reynsla og íslenskukunnátta æskileg.

i n n r é t t i n g a r

Umsóknir sendist á: heggur@heggur.is



Störf á heimilum og skammtímavistun fatlaðs fólks:
»    Setbergi
»    Erluási
»    Hverfisgötu
»    Þjónustuíbúðir

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Álfasteinn

Umhver�s- og skipuagsþjónusta
»    Verkefnisstjóri húsnæðis

Sumarstörf fyrir 17 ára og eldri

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

Lyfjaver ehf 
óskar eftir starfsmanni til framtíðarstarfa við 

afgreiðslu í apótekinu að Suðurlandsbraut 22. 

Próf í lyfjatækni eða starfsreynsla í apóteki er 
æskileg en góð þjónustulund og hreint saka-

vottorð er skilyrði. 

Við hvetjum áhugasama einstaklinga á öllum 
aldri til að sækja um en lágmarksaldur er 20 
ár. Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á 

netfangið alli@lyfjaver.is fyrir 27. mars.

Spennandi  
störf hjá Lyfju 

Tveir hjúkrunarfræðingar óskast
Við leitum að metnaðarfullum og skipulögðum hjúkrunarfræðingum í okkar frábæra starfsmannahóp 
í hjúkrunarþjónustu Lyfju. Um er að ræða tvö störf, annars vegar framtíðarstarf í Lyfju Lágmúla og 
Smáratorgi og hins vegar sumarstarf við afleysingar í Lyfju Lágmúla.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 

Í starfinu felst m.a. að annast heilsufarsmælingar, sala og ráðgjöf til viðskiptavina á heilsu- og hjúkrunarvörum, 
umsjón með lager hjúkrunarvara auk almennra afgreiðslustarfa.

Framtíðarstarf vinnutími:

• Frá kl. 8:00–16:00 mánudaga til fimmtudaga í Lágmúla 
• Annan hvern föstudag í Lágmúla frá kl. 9:00–17:00
• Annan hvern föstudag á Smáratorgi frá kl. 8:00–13:00 

 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Sumarstarf Lágmúla vinnutími:

• Frá kl. 8:00–16:00 / 9:00–17:00 mánudaga til fimmtudaga
• Annan hvern föstudag frá kl. 8:00–15:00 
• Annan hvern föstudag frá kl. 9:00–17:00 

 
Viðkomandi þarf helst að geta hafið störf um miðjan maí 
og unnið í allt sumar.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt sem konur til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Umsóknarfrestur er til 29. mars 2017. Tekið er við umsóknum á vefslóðinni lyfja.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ingibjörg Arnardóttir, yfirmaður hjúkrunarþjónustu, í síma 533 2300 / netfang: ingibjorg@lyfja.is.

Með hækkandi sól auglýsir Strætó estir vagnstjórum  
í sumarafleysingar. Vinnutími er sveigjanlegur og geta 
vagnstjórar í vaktafríi notið þess að ferðast frítt með Strætó 
í sumarblíðunni. 

Við hvetjum jafnt konur sem karla til þess að sækja 
um starfið! 

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl nk. og fara laun estir 
ríkjandi kjarasamningum. Umsóknir má fylla út á 
radningar.straeto.is 

Hæfniskröfur:

Hreint sakavottorð

Framúrskarandi 
aksturshæfileikar

Aukin ökuréttindi 
(réttindaflokkur D)

Sumar 
í Strætó!

Góð íslenskukunnátta

Hæfni í mannlegum 
samskiptum og rík 
þjónustulund

Sumarlegir vagnstjórar óskast

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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LÖGFRÆÐINGAR
LAUSAR STÖÐUR HJÁ PERSÓNUVERND!

Persónuvernd er 
sjálfstætt stjórnvald sem 
annast eftirlit með 
framkvæmd laga nr. 
77/2000 um
persónuvernd og 
meðferð 
persónuupplýsinga og 
reglna settra samkvæmt
þeim. 
Persónuvernd er lítill, 
fjölskylduvænn og 
samhentur vinnustaður 

HELSTU VERKEFNI: MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Hefðbundin lögfræðistörf, m.a. 
vinna að úrskurðum í ágreinings-
málum og álitum

• Afgreiðsla fyrirspurna
• Önnur verkefni sem forstjóri kann 

að fela starfsmanni, m.a. vegna 
fyrirsjáanlegra breytinga á 
verkefnum Persónuverndar

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og 

færni til að tjá sig í ræðu og riti. Þekking á 
einu Norðurlandamáli er kostur

• Nákvæmni, frumkvæði og ögun í 
vinnubrögðum 

• Góð samskiptahæfni og lipurð í 
mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2017. Umsóknir skulu berast á netfangið postur@personuvernd.is merkt
„Umsókn um starf lögfræðings“. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi ríkisins við viðkomandi
stéttarfélag.
Nánari upplýsingar veitir Helga Þórisdóttir, forstjóri í síma 510-9600, farsíma 844-8386 eða í tölvupósti
helgathoris@personuvernd.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Persónuvernd, Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík
www.personuvernd.is

Persónuvernd stendur á miklum tímamótum þar sem nýlega voru samþykktar 
umfangsmestu breytingar sem gerðar hafa verið á evrópskri persónuverndarlöggjöf 
í rúm 20 ár. Breytingarnar snerta alla borgara, stofnanir og fyrirtæki landsins. 
Breytingarnar eru svar löggjafans við tæknibyltingunni og hinni gríðarlegu 
upplýsingasöfnun og úrvinnslu persónuupplýsinga sem henni fylgir. Vegna þessa eru 
nú auglýstar til umsóknar tvær stöður lögfræðinga hjá Persónuvernd. Leitað er að 
framúrskarandi einstaklingum sem eru tilbúnir að takast á við áskoranir og leggja á 

www.centerhotels.is

Starfssvið:
 •     Sala og umsjón með einstaklingsbókunum
 •     Samskipti við endursöluaðila
 •     Yfirsýn yfir bókanir fyrirtækisins 
 •     Vinna að því að ná markmiðum fyrirtækisins 

Hæfniskröfur: 
 •     Reynsla af sölu og bókunarstörfum
 •     Góð íslensku- og enskukunnátta
 •     Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 •     Jákvæðni og góð þjónustulund 
 •     Góð samskiptafærni
 •     Almenn tölvukunnátta

Umsóknir óskast sendar á  jobs@centerhotels.is 
merkt "Söludeild" fyrir 26. mars 2017.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1.maí 2017.

CenterHotels er er fjölskyldurekin hótelkeðja sem samanstendur 
af sex fyrsta flokks hótelum í miðborg Reykjavíkur sem leggur 
áherslu á góða þjónustu og leitar því að starfsfólki sem hefur ríka 
þjónustulund og metnað til að standa sig í starfi. Lögð er áhersla á 
að viðhalda góðum starfsanda og rík áhersla á fræðslustarf og 
möguleika starfsmanna á vöxt í starfi.

CenterHotels óskar eftir að ráða reynslumikinn starfsmann 
í sölu- og bókunardeild. 

SÖLU- & 
BÓKUNARDEILD

UN bókhald ehf óskar eftir að ráða 
bókara í  50% starf

Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldsstörfum
Þekking á DK bókhaldskerfi 

Exelkunnátta kostur

Umsóknarfrestur er til og með 24.mars n.k.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið

unbokhald@unbókhald.is

NATURA TOURS auglýsir eftir leiðsögumönnum 
með mikla samskiptahæfileika til starfa í sumar. Um er 
að ræða fjölbreytt og spennandi starf fyrir fyrirtæki með 
trausta viðskiptavini en Natura Tours er í nánu samstarfi við 
ferðaskrifstofuna Lebenslust Touristik í Þýskalandi. 

Starfið felst í utanumhaldi og leiðsögn þýskra ferðamanna
hópa í dagsferðum á helstu ferðamannastaði í grennd við 
höfuðborgarsvæðið.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð kunnátta í þýsku.
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Tímabilið sem um ræðir er frá 8. maí til 21. sept. 2017. 

Ráðgert er að leiðsögumaðurinn fylgi hópum sem koma 
til landsins allt frá komu til brottfarar og er um er að ræða 
vikudvöl; 4 heilsdagsferðir og 2 hálfsdagsferðir.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Rósa Gísladóttir,  
framkvæmdastjóri félagsins í s. 859 8590.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið  
rosa@naturatours.is fyrir 27. mars nk.

Það eru ritararnir í ráðuneytinu sem láta hlutina 
gerast – og nú vantar okkur einn til í hópinn!

Einstaklingurinn sem að við leitum að þarf að vera dálítið eins 

og svissneskur hermannahnífur – hún/hann þarf að ráða við 

allar aðstæður. Góður ritari þarf nefnilega að vita margt um 

nánast allt (sérfræðingarnir í ráðuneytinu sleppa með að vita 

mjög mikið um fátt!)

Verkefnalistinn er fjölbreyttur og af margvíslegum toga – og því 

er mikilvægt að viðkomandi sé kraftmikil/l, úrræðagóð/ur þegar 

kemur að tölvum og tækjum og umfram allt jákvæð/ur.

Hér muntu fá tækifæri til að vaxa af verkum þínum!

Umsjón með ráðningu hefur Guðrún Gísladóttir skrifstofustjóri 

innri þjónustu og rekstrar gudrun.gisladottir@anr.is.

Umsóknir skulu sendar á postur@anr.is.

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

Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars.

RITARI SEM GETUR
(NÁNAST) ALLT!

Allar nánari 

upplýsingar um 

starfið og 

menntunar- og 

hæfniskröfur er 

að finna á 

starfatorg.is



Við óskum eftir starfsfólki  
í afgreiðslu. 

Vinnutími er frá kl 12 til 18:30. 
Framtíðarstarf.

Umsóknir sendist á bjornsbakari@bjornsbakari.is 
Merkt ATVINNA.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingar í heimilislækningum Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201703/565
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201703/564
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201703/563
Sýningargæsla/upplýsingagjöf Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201703/562
Vaktstjóri sýningargæslu Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201703/561
Ræstingar Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201703/560
Starfsmaður í eldhús, sumarafl. ÁTVR, Vínbúðin Reykjavík 201703/559
Bílstjóri, sumarafleysing ÁTVR, dreifingarmiðstöð Reykjavík 201703/558
Lyfjatæknir Lyfjastofnun Reykjavík 201703/557
Forstöðulæknir myndgr.lækninga Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201703/556
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201703/555
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201703/554
Hjúkrunarfr., starfsm.heilsuvernd Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201703/553
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Borgarnes 201703/552
Kerfisstjóri Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201703/551
Umsjónarm. ættfræðigrunns ESD Landspítali Reykjavík 201703/550
Sjúkraliði Landspítali, öldrunarlækn. Landakoti Reykjavík 201703/549
Starfsmaður í umönnun Landspítali, öldrunarlækn. Landakoti Reykjavík 201703/548
Sameindalíffræðingur Landspítali Reykjavík 201703/546
Deildarstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201703/545
Hjúkrunarfr./hjúkr.nemi, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201703/544
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra Húsavík 201703/543
Lektor, líffærafræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/542
Lektor. lyfja-/efnafr. náttúruefna Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/541
Lektor, bráðalækningar Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/540
Lektor, þvagfæraskurðlækningar Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/539
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Þórshöfn 201703/538
Aðstoðaryfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201703/537
Verk- eða tæknifræðingur Vegagerðin, hönnunardeild Reykjavík 201703/536
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, öldrunardeild Vífilsstöðum Reykjavík 201703/535
Yfirlæknir Landspítali, geislameðf. krabbameina Reykjavík 201703/534
Starfsmenn við aðhlynningu Landspítali, Vífilsstaðir Garðabær 201703/533
Félagsráðgjafi Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201703/532
Sálfræðingar Landspítali, geðsvið Reykjavík 201703/531
Sjúkraliðar Landspítali, Vífilsstaðir Garðabær 201703/530
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, útskriftarteymi Reykjavík 201703/529
Sérfræðilæknir í taugalækningum Landspítali, lyflækningasvið Reykavík 201703/528
Sundlaugarv./starfsm. í sjúkraþj. Landspítali, Grensás  Reykjavík 201703/527
Iðjuþjálfar Landspítali Reykjavík 201703/526
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201703/525
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201703/524
Lögræðingur Háskóli Íslands, starfsmannasvið Reykjavík 201703/523
Lögfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201703/522
Heilsugæsluritari/læknaritari Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201703/521

Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða byggingar- 
tæknifræðingi á hönnunardeild. Um er að ræða fullt starf, við  
hönnun umferðarmannvirkja. 

Á hönnunardeild vinna um 18 manns við ýmis hönnunar-, þróunar- 
og rannsóknarverkefni, sem tengjast umferðarmannvirkjum. 

Við erum að leita eftir verkfræðingi sem hefur áhuga á að takast 
á við krefjandi verkefni á sínu fagsviði frá frumstigum hönnunar til 
framkvæmda. Fjölmörg verkefni eru framundan varðandi uppbygg- 
ingu vegakerfisins á Íslandi. Um er að ræða spennandi starf við 
hönnun vega í krefjandi umhverfi, um fjallvegi, firði og í þéttbýli. 

Starfssvið
Vinna við hönnun vega, verkefnastjórn hönnunar, verkefni tengd 
viðhaldi vega auk þátttöku í rannsóknarverkefnum tengdum  
umferðarmannvirkjum. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Byggingarverkfræðingur, M.Sc. eða byggingartæknifræðingur 
 B.Sc
• Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• Kunnátta í ensku og einhverju Norðurlandamáli

Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við jafnréttis- 
áætlun Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar menntunar-  
og hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi 
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 3.apríl 2017. 

Umsóknir berist á netfangið starf@vegagerdin.is.   
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýs- 
ingum um þá menntun og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með 
talið menntunar- og starfsferilsskrá. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Valur  
Guðmundsson, forstöðumaður hönnunardeildar  
(gudmundur.v.gudmundsson@vegagerdin.is) í síma 522 1000.

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

VERKFRÆÐINGUR EÐA 
TÆKNIFRÆÐINGUR Á 
HÖNNUNARDEILD

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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Umsóknarfrestur er til og með 26. mars n.k. Umsókn ásamt ferilskrá óskast  
send á sigridur@hekla.is eða fyllt út á www.hekla.is

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

Við hjá HEKLU leitum að hæfileikaríkum 
þjónusturáðgjafa til starfa í verkstæðismóttöku 
með áherslu á fyrirtækjaþjónustu.

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.

Starfssvið
-  Samskipti við viðskiptavini
-  Sala þjónustu og varahluta
-  Skipulagning og frágangur   
 þjónustuverka
-  Áhersla á ráðgjöf og tengsl við fyrirtæki
-  Uppgjör reikninga

Menntunar og hæfniskröfur
-  Framúrskarandi þjónustulund
-  Menntun sem nýtist í starfi
-  Lausnamiðuð nálgun og hæfni í teymisvinnu
-  Góð almenn tölvukunnátta
-  Reynsla af sölu- og þjónustustörfum  
 er kostur

Þjónusturáðgjafi
Sölufulltrúi 
stóreldhúsasvið

Starfið fellst í heimsóknum til viðskipta- 
vina og að leita nýrra sóknarfæra. 
Leitað er eftir einstaklingi með mikinn 
drifkraft sem er tilbúin að takast á við 
krefjandi verkefni. Um framtíðarstarf 
er að ræða. Fullum trúnaði er heitið.

Hæfniskröfur:
-  Reynsla af sölustörfum æskileg
-  Þekking á veitinga – og matvælaiðnaði
-  Matreiðslumenntun æskileg
-  Skipulögð vinnubrögð
-  Áræðanleiki og frumkvæði 
-  Framúrskarandi samskiptahæfni

Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á net-
fangið ooj@ojk.is eigi síðar en 31.mars n.k

OJ&K/Sælkeradreifing óskar eftir að 
ráða öflugann starfsmann til sölustarfa 
á stóreldhúsasviði.

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR



Umsókninni fylgi ítarleg ferilskrá og kynningarbréf. Launakjör eru samkvæmt 

kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags við Samband íslenskra sveitarfélaga.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Gunnlaugur Júlíusson sveitarstjóri 

(gunnlaugur@borgarbyggd.is) og Eiríkur Ólafsson sviðsstjóri fjármálasviðs 

í síma 433 71 00. Umsóknir sendist til borgarbyggd@borgarbyggd.is 

Umsóknarfrestur er til 2. apríl n.k.

Umsókninni fylgi ítarleg ferilskrá og kynningarbréf ásamt greinargerð  

með framtíðarsýn í málefnum félagsþjónustu í Borgarbyggð.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félagsráðgjafafélags Íslands  

við Samband íslenskra sveitarfélaga.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Anna Magnea Hreinsdóttir sviðs - 

stjóri fjölskyldusviðs annamagnea@borgarbyggd.is og í síma 840 15 22.

Umsóknarfrestur er til 2. apríl n.k. 

Helstu verkefni
• Yfirumsjón með skipulags og byggingarmálum, 

framkvæmdum sveitarfélagsins, eignaumsýslu, 

sorpmálum, umhverfismálum, hreinlætismálum, 

brunavörnum og almannavörnum, landbúnaðar-

málum og öðru því sem undir sviðið heyrir.

• Framkvæmd verkefna í samræmi við samþykktir 

sveitarstjórnar hverju sinni. 

• Umsjón með gerð fjárhagsáætlana, starfsáætlana 

og framkvæmdaáætlana sem undir sviðið heyra.

• Undirbúningur fyrir og umsjón með fundum 

umhverfis-, skipulags- og landbúnaðarnefndar.

• Eftirlit með framkvæmd samninga, laga og reglu-

gerða sem gilda hverju sinni og heyra undir sviðið.

• Samskipti við opinberar stofnanir, íbúa sveitar-

félagsins og aðra þá sem tengjast verkefnum sviðsins.

• Önnur verkefni sem undir sviðið heyra hverju sinni.

Starfssvið
• Fagleg forysta í málefnum félagsþjónustu.

• Ábyrgð á stjórnun og rekstri innan málaflokksins.

• Stefnumótun og áætlanagerð.

• Umsjón með fundum velferðarnefndar.

• Upplýsingagjöf og samskipti við notendur, 

ráðuneyti og hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf og starfsréttindi sem félagsráðgjafi. 

• Framhaldsmenntun æskileg.

• Reynsla af stjórnun.

• Reynsla af áætlanagerð og stefnumótun.

• Þekking og reynsla af félagsþjónustu sveitarfélaga.

• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.

• Góðir forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Sviðsstjóri umhverfis- 
og skipulagssviðs Borgarbyggðar

Félagsmálastjóri

Borgarbyggð auglýsir starf sviðsstjóra umhverfis- og skipu-

lagssviðs laust til umsóknar. Um er að ræða fjölbreytt og 

áhugavert starf í lifandi umhverfi. Viðkomandi verður einn  

af þremur sviðsstjórum sem heyra beint undir sveitarstjóra  

í skipuriti Borgarbyggðar.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða sem nýtist í starfi t.d. í verkfræði, arkitektúr, 

byggingarfræði eða landslagsarkitektúr.

• Reynsla af vinnu við skipulags- og byggingarmál.

• Reynsla af stjórnun og opinberri stjórnsýslu.

• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

• Góð samskiptahæfni.

Laus störf í Borgarbyggð

Borgarbyggð auglýsir laust til umsóknar starf félagsmálastjóra. 

Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með félags legri þjónustu  

á vegum sveitarfélagsins. Undir hana fellur barnavernd, 

félagsþjónusta, jafnréttismál, málefni aldraðra og fatlaðra.  

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri fjölskyldusviðs.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Deildarstjóri frístunda 

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann   
 Grænatún

Grunnskólar

· Deildarstjóri á yngra stigi í Smáraskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla

· Starfsmaður í dægradvöl í Hörðuvallaskóla

 Velferðasvið

· Forstöðumaður í Örva starfsþjálfun

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

Sími 773 4700  •  www.atveignir.is

1. Skipholt – 255 fm verslunar-og þjónustuhúsnæði á jarðhæð í mjög góðu ástandi. 
Er allt í útleigu. Möguleiki á nokkrum studió íbúðum. Frábær staðsetning.Góð lán.

2. Nýtt fullkomið geymslufyrirtæki við Glæsibæ á tæplega 900 fm gólffleti. Sjálfvirkt 
aðgangskerfi, eftirllitskerfi, myndavélakerfi og sprinkler kerfi á staðnum. Húsnæði og 

rekstur með góðum áhvílandi lánum. 91 geymsla. Skipti möguleg.  

3. Til flutnings 2200 fm verksmiðjubygging úr steinsteyptum einingum. Tilboð liggur 
fyrir um að taka bygginguna niður og flytja hana annað. Mikil logfthæð, stórar hurðir. 

Eignaskipti möguleg. Möguleiki á lóð rétt við Flugstöðina í Keflavík

Frábær fasteigna fjáfestingartækifæri

Upplýsingar um ofantaldar eignir veitir Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna 
og fyrirtækjasali í s. 773-4700 og oskar@atv.is

MATREIÐSLU-
MAÐUR

VAKTSTJÓRI

BISTRO & BAR

FÁLKAHÚSINU

uno.is

Veitingastaðurinn UNO
 leitar að lærðum matreiðslumanni

/vaktstjóra og öflugri aðstoð
í eldhúsi. Í boði eru framtíðarstörf 
fyrir þá sem hafa mikla ástríðu og 
metnað til að vinna við matreiðslu. 

Vinsamlega sendið ferilskrá á 
uno@uno.is

Veitingastaðurinn UNO 
leitar að vönum vaktstjóra,

barþjónum og hressum þjónum í sal.
Í boði eru framtíðarstörf fyrir rétta 

fólkið sem hefur metnað og kraft til 
að gera frábæran stað enn betri.  

Vinsamlega sendið ferilskrá á 
uno@uno.is

ÞJÓNN
VAKTSTJÓRI

BISTRO & BAR

FÁLKAHÚSINU

uno.is

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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



Söluráðgjafi í hárvörudeild
Halldór Jónsson ehf óskar eftir að ráða söluráðgjafa í 

60-70 % hlutastarf  í hárvörudeild.

Starfið felur í sér sölu og þjónustu á þekktum vörumerkjum 
sem eru til sölu á hárgreiðslustofum.
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi 
áhuga á sölu og markaðsmálum og fjölbreyttum samskip-
tum við fólk.

Hæfniskröfur:
• Æskilegt er að umsækjandi sé lærður hársnyrtir
• Reynsla af markaðs og sölumálum er skilyrði
• Góð íslensku og enskukunnátta
• Góð alhliða tölvukunnátta
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, jákvæðni, heiðarleiki  
 og frumkvæði

Umsókn ásamt ítarlegri ferilsskrá óskast send á netfangið 
hj@hj.is fyrir föstudaginn 24. mars.  
Merkt: Umsókn söluráðgjafi hárvörudeild

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Fjölbreytt og frískandi störf í boði 

hjá flugfélagi fólksins.

Fer �ólublár
þér vel?

BRÍETARTÚNI 13   WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS

SÆKTU UM Á WOWAIR.IS/STARF
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Ábyrgðar- og starfssvið  
• Samskipti við viðskiptavini og stjórnendur 

starfsdeilda
• Umsjón með móttöku og afhendingum  

vöru til viðskiptavinar 
• Skráningar í birgðakerfi, utanumhald og 

frágangur skjala 
• Ber ábyrgð á að viðhalda jákvæðum og  

góðum tengslum við viðskiptavini 
• Kynna lausnir sem henta viðskiptavinum 
• Umsjón með samskiptum við tollayfirvöld 

ásamt tollskýrslugerð 

Menntunar og hæfniþættir 
• Menntun á sviði viðskipta- eða flutningafræði   

er kostur 
• Stúdentspróf og tollmiðlaranám skilyrði 
• Reynsla af tollamiðlun 
• Góð almenn tölvukunnátta og marktæk reynsla  

af skrifstofustörfum 
• Mjög góð kunnátta í ensku, töluðu og rituðu máli

Æskilegir eiginleikar
• Góð greiningarhæfni 
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði, nákvæmni og  sjálfstæð vinnubrögð  
• Hæfni í mannlegum samskiptum og geta   

til að starfa í hóp

> Sérfræðingur í tollamiðlun 
Samskip óska eftir að ráða 
sérfræðing í tollamiðlun í 
viðskiptaþjónustu vöruhúsa 

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- 
og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, 
samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og 
heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk. 

Tekið er á móti umsóknum á vef Samskipa www.samskip.is og eru umsækjendur beðnir um að skila ferilskrá ásamt 
greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu, hæfni og eiginleika.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gísli Þór Arnarson, framkvæmdarstjóri Innanlandssviðs Samskipa ,
gisli.arnarsson@samskip.com

BESTA TÓNLISTIN FRÁ 1960   1985

ÞESSI GÖMLU GÓÐU
Á EINUM STAÐ
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kopavogur.is

Lausar kennslustofur
Samkeppnisviðræður

Kópavogsbær óskar eftir viðræðum við aðila sem geta 
byggt eða  reist úr einingum allt að 10 lausar færanlegar 
kennslustofur fullbúnar til notkunar. 

Fimm kennslustofum skal skila  fyrir 20. ágúst 2017 og 
öðrum fimm fyrir 20. október 2017.

Gert er ráð fyrir að allar kennslustofurnar verða staðsettar 
við Kársnesskóla við Vallargerði  í Kópavogi.

Heildarstærð á kennslustofu skal vera 80 - 85m²,  með 60m² 
kennslurými og að auki salernis- og  ræstiaðstöðu ásamt 
forrými.  Veggir að  innan skulu vera í flokki  1. og skulu 
útveggir vera með óbrennanlegri  útveggjaklæðningu. 

Kennslustofurnar skulu uppfylla allar kröfur sem gerðar eru 
í byggingareglugerð  til skólahúsnæðis.

Þeir sem óska eftir frekari gögnum um verkefni þetta 
skulu senda tölvupóst á  netfangið utbod@kopavogur.is , 
frá og með 20. mars nk..  Í tölvupósti skal koma fram nafn 
tengiliðs, símanúmer og netfang.

Áhugasamir skulu senda nafn, netfang og upplýsingar um 
fyrirtæki ásamt lýsingu á því sem boðið er á sama netfang 
fyrir  3. apríl 2017.

ÚTBOÐ
Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í viðgerð 
á þökum á eftirtöldum mannvirkjum:

•  Álfaskeið 64 C
•  Álfaskeið 64 D
•  Leikskólinn Norðurberg
•  Tónkvísl
•  Víðistaðaskóli - íþróttahús

Áætlaðir heildarfermetrar eru um 1080 m2

Hver verkstaður hefur sína verklokadagsetningu en 
öll verkin eiga að vera búin fyrir 10. ágúst 2017.

Útboðsgögn eru seld hjá umhverfis- og 
skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, Norðurhellu 
2, frá og með þriðjudeginum 21. 03. 2017. Verð kr. 
3.000.- Tilboð verða opnuð á sama stað, 
þriðjudaginn 4. apríl 2017, kl. 11.

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

ÚTBOÐ
Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í málun á 
eftirtöldum mannvirkjum:

•  Engidalsskóli
•  Hvaleyrarskóli                               
•  Setbergsskóli
•  Öldutúnsskóli                               
•  Leikskólinn Hlíðarendi                   
•  Leikskólinn Smáralundur

Áætlaðir magntölur eru um:

•  Gluggar: 2940 lm
•  Steyptir veggir: 430 m2

•  Þak: 3018 m2

Hver verkstaður hefur sína verklokadagsetningu en 
öll verkin eiga að vera búin fyrir 10. ágúst 2017. 

Útboðsgögn eru seld hjá umhverfis- og 
skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, Norðurhellu 
2, frá og með þriðjudeginum 21. 03. 2017 á kr. 
3.000.- Tilboð verða opnuð á sama stað, 
þriðjudaginn 4. apríl 2017, kl. 11:15.

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Styrkir úr þróunarsjóði innflytjenda-
mála 2016-2017

Innflytjendaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki 
úr Þróunarsjóði innflytjendamála. Tilgangur sjóðsins 
er að efla rannsóknir og þróunarverkefni á sviði inn-
flytjendamála með það að markmiði að auðvelda 
gagnkvæma aðlögun innflytjenda og íslensks sam-
félags. Við ákvörðun um styrkveitingar verður að 
þessu sinni lögð áhersla á eftirfarandi: 

• Rannsóknar- og þróunarverkefni sem leggja áherslu  
 á þau samfélagslegu áhrif sem fólk af erlendum  
 uppruna hefur á íslenskt samfélag.
• Rannsóknar- og þróunarverkefni sem falla vel að  
 áherslum þingsályktunar um framkvæmdaáætlun  
 í málefnum innflytjenda fyrir árin 2016-2019 sem  
 samþykkt var á Alþingi 20. september 2016.
• Rannsóknar- og þróunarverkefni sem stuðla að  
 virkri þátttöku innflytjenda í samfélaginu og auka  
 sýnileika þeirra.

Önnur rannsóknar- og þróunarverkefni koma einnig 
til álita.

Styrkir verða veittir félögum, samtökum og opin-
berum aðilum og eru félags- og hagsmunasamtök 
innflytjenda sérstaklega hvött til þess að sækja um.  
Einstaklingum verða að jafnaði einungis veittir 
styrkir til rannsókna. Til ráðstöfunar eru 15 millj-
ónir króna. Styrkir geta numið að hámarki 75% af  
áætluðum heildarkostnaði verkefnis. Unnt er að 
sækja um jafnt á íslensku og ensku.

Umsóknarfrestur er til 7. apríl 2017. Vakin er sér-
stök athygli á að umsækjendum er gert að sækja 
um á rafrænu formi á eyðublaðavef Stjórnarráðsins  
(minarsidur.stjr.is).
Vísað er á nánari upplýsingar um þróunarsjóðinn 
á vef velferðarráðuneytisins, meðal annars reglur  
þróunarsjóðs innflytjendamála með nánari upplýs-
ingum um skilyrði fyrir styrkveitingum. Einnig er 
bent á framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda.  

Nánari upplýsingar fást í velferðarráðuneytinu í síma  
545 8100 og með tölvupósti á netfangið postur@vel.is. 
Trúnaðar er gætt við meðferð allra umsókna.

 

ÓÓsskkaa  eeffttiirr  ttiillbbooððii  íí  ggrráásslleeppppuu  
sseemm  llaannddaaðð  vveerrððuurr  áá  
HHúússaavvííkk..  VVeerrðð  mmiiððiisstt  vviiðð  aaðð  
kkaauuppaannddii  ttaakkii  vviiðð  aaffllaannuumm  
vviiðð  llöönndduunn  oogg  ssjjááii  uumm  
llöönndduunnaarrþþjjóónnuussttuu..    

TTiillbbooðð  sseennddiisstt  áá    

ggrraasslleeppppaa664400@@ggmmaaiill..ccoomm  

ÚTBOÐ VEIÐIRÉTTAR Í HAFRALÓNSÁ

Veiðifélag Hafralónsár í Þistilfirði óskar eftir tilboði í alla 
lax- og silungsveiði á laxgengu svæði Hafralónsár frá 
og með árinu 2018. Leyfðar eru 6 stangir á laxasvæði og 
3 stangir á silungasvæði. Aðeins er leyfð fluguveiði á 
laxasvæði. Tvö veiðihús eru við ána og er vegur að öllu 
veiðisvæðinu. 

Nánari upplýsingar gefur stjórn Veiðifélags Hafralónsár.
Jóhannes Sigfússon s.4681270 - 8687832  
gunnarsstadir@simnet.is
Ævar Marinósson s. 4681457 -8666465  tsel@magnavik.is
Júlíus Sigurbjartsson s. 4627014 -8924034 julli@magnavik.is

Frestur til að skila inn tilboði rennur út föstudaginn  
21. apríl.

Tilboð sendist á Veiðifélag Hafralónsár   
Jóhannes Sigfússon Gunnarsstöðum 681 Þórshöfn, merkt 
tilboð

Tilboð verða opnuð í Svalbarðsskóla í Þistilfirði miðviku-
daginn 26. apríl kl. 16.00 í viðurvist þeirra bjóðenda sem 
þess óska.

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

Tillaga að nýju deili- 
skipulagi lóðarinnar 
Breiðamörk 1c í  
Hveragerði.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 9. mars 
sl. að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir lóð 
Hótels Arkar, Breiðamörk 1c í Hveragerði, skv. 1. mgr. 
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagsreiturinn 
afmarkast af Breiðumörk til austurs, Bjarkarheiði til 
norðurs, Réttarheiði til vesturs og opnu svæði til suðurs.   

Meginmarkmið deiliskipulagsins er að auka nýtingar-
hlutfall lóðarinnar Breiðumörk 1c og koma þannig til 
móts við aukna þörf á gistirými í Hveragerði. Tillagan 
liggur frammi á bæjarskrifstofunni Sunnumörk 2, frá og 
með mánudeginum 20. mars til mánudagsins 1. maí 2017. 
Tillagan er einnig til sýnis hjá Skipulagsstofnun,  
Borgartúni 7b í Reykjavík og á heimasíðu Hveragerðis-
bæjar, www.hveragerdi.is 

Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar  
og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi þriðjudaginn 
2. maí 2017 annað hvort á bæjarskrifstofu Hveragerðis 
Sunnumörk 2 eða á netfangið: gfb@hveragerdi.is.

Skipulagsfulltrúi  Hveragerðisbæjar

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Vogar óskar eftir tilboðum í verkið 
„Miðsvæði – Gatnagerð og lagnir –1. áfangi”

Verkið er fólgið í gatnagerð í nýju íbúðahverfi á Miðsvæði í 
Vogum; uppúrtekt fyrir götum og lögnum, fyllingar í götu- 
stæði og yfir lagnir, söndun og lagningu lagna, leggja lagnir 
vegna götulýsingar, reisingu ljósataura, útlagning jöfnunarlags 
undir malbik, malbikun, tengja lagnir við núverandi lagnir og 
annað það sem kemur fram á uppdráttum, í verklýsingu og 
magnskrá.

Helstu magntölur eru u.þ.b:
Uppúrtekt    2000 m³
Fyllingar    3800 m³
Malbik    2400 m²
Fráveitulagnir     800 m
Vatnslagnir     440 m

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 30. september 2017.

Þeir sem hyggjast bjóða í verkið skulu óska eftir útboðsgögnum 
með því að senda tölvupóst á netfangið skrifstofa@vogar.is eða 
hringja í síma 440 6200 og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og 
netfang og fá þá útboðsgögnin send í tölvupósti. 

Útboðsgögn verða afhent frá og með mánudeginum 20. mars 
2017.

Tilboðum skal skilað á skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 
2, 190 Vogar eigi síðar en þriðjudaginn 4. apríl 2017, kl. 11:00  
og verða þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.



ÚTBOÐ
ÍÞRÓTTASVÆÐIÐ Í ÁSGARÐI
ÞRÍR KNATTSPYRNUVELLIR
JARÐVINNA, YFIRBORÐSFRÁGANGUR OG LAGNIR

Garðabær auglýsir eftir áhugsömum aðilum til að 
taka þátt í opnu útboði vegna jarðvinnuframkvæmda 
við þrjá kanttspyrnuvelli og strandblakvelli á 
íþróttasvæði Stjörnunnar í Ásgarði og svæði austan 
Hraunsholtslækjar.

LÝSING Á ÚTBOÐI:
 Stækkun núverandi æfingavallar
 • Jarðvinna við stækkun núverandi æfingavallar í 
  fullri stærð, þám. fleygun
 • Snjóbræðslukerfi undir viðbótarsvæði og 
  fráveitulagnir auk raflagna í ljós
 • Stækkun núverandi tæknirýmis við völl
 • Frágangur girðingar við völl
 Nýir æfingavellir I (50x74) og II (48x72)
 • Jarðvinna við gerð vallanna tveggja
 • Snjóbræðslukerfi undir vellina og fráveita
 • Raflagnir í lýsingu
 • Girðingar umhverfis velli

Upphaf verks er 2. maí 2017. Fullbúnum núverandi 
æfingavelli skal skilað tilbúnum undir knattspyrnu-
gras eigi síðar en 16. júní. Heildarverki jarðvinnu 
með nýjum æfinga- og strandblaksvöllum skal að 
fullu lokið eigi síðar en 1.ágúst 2017.

HELSTU KENNITÖLUR ERU:
 • Uppgröftur, tilflutningur 
  og útjöfnun á lausum jarðvegi 2.670 m³
 • Fleygun 370 m³
 • Uppgröftur og brottakstur 18.500 m³
 • Aðflutt fylling 8.840 m³
 • Fráveitulagnir 270 m
 • Hitaveitulagnir 130 m
 • Snjóbræðslu-, stofn- og dreifilagnir 29.300 m
 • Raflagnir 1.050 m
 • Jöfnunarlag 10cm 8.820 m²
 • Malbik 5cm 1.345 m²
 • Grasþökur 1.900 m²
 • Stálrimlagirðingar, 2m 675 m

Hægt verður að nálgast útboðsgögnin á vef Garða-
bæjar, www.gardabaer.is frá mánudeginum 20. 
mars kl. 12.

Tilboð skulu hafa borist VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni 20 
fyrir opnun tilboða föstudaginn 31. mars 2017 kl. 
11.00.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Óskum eftir til kaups fyrir 
viðskiptamenn okkar:

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Bogi Molby
Pétursson
lögg. fasteignasali

Vegna fjölda kaupóska á höfuðborgarsvæðinu óskum við eftir öllum tegundum 
fasteigna á söluskrá okkar. Það er okkar MOTTÓ í mars að gera vel fyrir þig.  

Góður sölutími framundan og mikil eftirspurn.  
Við veitum nú sem áður góða þjónustu á traustum grunni.

Kveðja Bogi Molby Pétursson sölustjóri 699 3444

• Sérbýli í Grafarholti
• 3ja herb íbúð miðsvæðis í Reykjavík
• Stórri sérhæð í hverfi 105
• 4ra herb íbúð  með bílskúr í Kópavogi 
• Rað-/parhúsi í Kópavogi/Hafnarfirði 
• Einbýli í austurbæ Kópavogs
• Sérbýli í Mosfellsbæ

Bæjarlind 4  |  201 Kópavogur  |  512 3600  |  tingholt.is

Tækifæri fyrir ferðaþjónustuaðila  og veitingamenn á Laugarvatni.
Þingholt fasteignasala kynnir í einkasölu 
Dalbraut 6, Laugarvatni. Viðskiptatækifæri 
á besta stað á suðurlandi. Samþykkt hefur 
verið stækkun hússins um 353,1 fm, en það 
er í dag 304,8 fm og verður því eftir  
stækkun samtals 657,9 fm. Norðurljósa
salur og verslun gætu bæst við sem dæmi. 

Í dag er þar rekið veitingahús, sjoppa, 
ísbúð,  ferðamannaverslun, bar, skemmti
staður og kaffihús. One Stop er  við 
þjóðveginn í gegnum Laugarvatn.  
Staðsetning er einstök og getur ekki 
verið betri í Gullna Hringnum. Gríðarleg 
og stöðugt vaxandi umferð er á, við og í 
gegnum Laugarvatn.

Viðar Marinósson  
Löggiltur fasteignasali

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

Viðar
Lögg. fasteignasali
vidar@tingholt.is

Verð 117 m, langtímaleiga kemur einnig til greina. 
Uppl. gefur Ísak V. Jóhannsson sími 8225588 isak@tingholt.is

SaveThe Children á Íslandi

Barnaheill - Save the Children á Íslandi
halda aðalfund þriðjudaginn 4. apríl 2017
kl. 17:00 á skrifstofu samtakanna að

Háaleitisbraut 13.
Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.
Félagsmenn eru hvattir til að mæta.

Stjórn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Miklabraut við Rauðagerði. Strætórein, stígar og 
hljóðvarnir, útboð 13920.

• Háaleitisskóli - Álftamýri, endurgerð lóðar 2017-  
1. áfangi, útboð 13895.

• Háaleitisskóli - Álftamýri, endurgerð lóðar -  
Leiktæki, útboð 13896.

• Háaleitisskóli - Álftamýri, endurgerð lóðar -  
Yfirborðsefni, útboð 13897.

• Malbiksviðgerðir 2017, útboð nr. 13919.

• Grandaskóli – Viðgerðir á múrklæðningu 2017,  
útboð nr. 13923.

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

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

Útboð

Verkið felst í jarðvinnu vegna borframkvæmda og tengingu 
nýrra borholna á virkjunarsvæðum Hellisheiðarvirkjunar og 
Nesjavallavirkjunar. Um er að ræða gerð á sjö borplönum 
sem skulu unnin á árunum 2017 – 2018, þar af 4 borplön 
sem skal vera lokið fyrir 15.09.2017.  Auk þess er hluti af 
verkinu jarðvinna vegna lagningar á safnæðum frá holum 
sem boraðar verða á þessum borplönum, eftir því sem 
borverki vindur fram.  

Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „ONVK-2017-02 
Gerð borplana á Hellisheiði og Nesjavöllum, ýmis jarðvinna“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu mánudaginn 
20.03.2017 á vefsíðu OR https://www.or.is/fjarmal/utbod   

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, fimmtudaginn 06.04.2017 kl. 11:00.

ONVK-2017-02/ 18.03.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Gerð borplana á Hellisheiði 
og Nesjavöllum

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

Útboð

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

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum um 
hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota tímabilið 
30. ágúst 2017 til 28. ágúst 2018.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð 
er að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk 
(fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn 18. apríl nk.

Umsóknir
um dvöl í íbúð 
fræðimanns í 
Kaupmannahöfn 
2017-2018

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði 
   sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja 
   að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

LANDMARK KYNNIR: 

GERPLUSTRÆTI 6-12 Í HELGAFELLSLANDI  
GLÆSILEGT 30 ÍBÚÐA FJÖLBÝLISHÚS MEÐ TVEIMUR LYFTUM. STÓRBROTIÐ ÚTSÝNI 

100% þjónusta = árangur*

661 7788
Heilindi  - Dugnaður -  Árangur 

Landmark leiðir þig heim!

• 2ja. Möguleiki á 3ja. Verð. frá 31,9 mill.
• 3ja. Möguleiki á 4ra herb. stæði í bílgeymslu. Verð frá 35,2 mill.
• 4ra herb. stæði í bílgeymslu. Kr. 38,9 mill.
• 5 herb. stæði í bílgeymslu. Verð frá 53,9 mill.
• Vandaðir verktakar, Upp-sláttur ehf. 
• Innréttingar HTH.
• Íbúðirnar skilast allar fullbúnar án gólfefna, í baðherbergi / þvottahús eru flísar.
• Hönnuður er Kristinn Ragnarsson.
• Eldhústæki frá AEG.
• Blöndunartæki frá Tengi hf.

ENGU TIL SPARAÐ. Benedikt 
Ólafsson
Sölufulltrúi.

Jóhanna 
Gustavsdóttir
Sölufulltrúi.Ásdís Rósa

Ásgeirsdóttir
Lögfræðingur / 
Lögg. fasteignasali.

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir
Sölufulltrúi.

Hafið samband, við erum ávallt við símann.

  

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir
Lögfræðingur /
lögg. fasteignasali

Benedikt 
Ólafsson
Sölufulltrúi.

Nemi í löggildingu á 
sölu fasteigna.

Sími 512 4900 

Baldursnesi  6 
Akureyri
  Sími 414 1050

Baldursnesi  6 
Akureyri
  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

SELD

SELD

SELD

s. 895 7784

s. 661 7788

s. 897 6717
s. 698 9470

Seldar eignir eru íbúðir nr.  
102,106,107,109, 202,206,207,208,209,  
302,306,307,309



Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Ingibjörg Agnes 
Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Jóhanna 
Gustavsdóttir  

Sölufulltrúi
nemi í löggildingu 

fasteignasala
Sími  698 9470  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Hafðu samband 
NADÍA KATRÍN BANINE 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

BREKKUÁS – 221 HFJ.
- Stórglæsilegt 375 fm einbýlishús
- Kvars-steinn og vandaðar innréttingar
- Hjónasvíta m/fata og baðherbergi
- Möguleiki á sér 2ja herb., íbúð
- Óskráð ca. 50 fm rými með eign
- Frábært útsýni úr eign til allra átta
V. 129 millj. 

VATNSSTÍGUR – 101 RVK
- Þriggja herb., 136 fm íbúð á 6.hæð
- Vandaðar innréttingar
- Granít í borðplötum, gegnheilt parket
- Tvö baðherbergi og rúmgóð svefnherb
- Fallegt útsýni til vesturs/norðurs

V. 109 millj. 

SKIPHOLT – 105 RVK
- Glæsileg 120 fm útsýnisíbúð
- Fullbúin, vönduð gólfefni & innréttingar
- Gluggar á 3.vegu
- Rúmlega 70 fm svalir á 3.vegu
- Gengið inn af svölum í íbúð

V. 67,9 millj. 

KOLFLÖT 8  -  HVÍTÁRSÍÐU Í REYKHOLTSHREPP
- 53,4 fm. 3ja herbergja sumarbústaður m/ svefnlofti.
- 1/2 hektara eignarlóð í landi Fljótstungu.
- Rafmagnspottur og sturtuaðstaða í sér húsi.
- Umhverfis bústaðinn er stór verönd, á fallegu landi, umluktu kjarri og hrauni.

V. 15,7 millj.

TJARNABAKKI 10 – 260 REYKJANESBÆR
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 18. MAR FRÁ 13.00-13.30
- Björt 120,6 fm efri hæð í litlu fjölbýli.
- Opin stofa og eldhús.
- Fataherberg inn af svefnherbergi.
- Stutt í alla þjónustu.

V. 34,9 millj.

 ÁSBÚÐ 49 – 210 GARÐABÆ
  OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 18. MARS KL. 13.00--14.00
- Fallegt fjölskyldu hús - 1.189.fm lóð.
- Fimm svefnherbergi – þrjár stofur
- 50.fm sólstofa – tvöfaldur bílskúr

V. 107,5 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

BALDURSGATA – 101 RVK
- Rúmgóð og sjarmerandi íbúð með sérinng.
- Íbúð er 100 fm 4ra herbergja
- Rúmgóð herbergi og stofa
- Aukin lofthæð, rósettur í loftum
- Endurnýjað bað og eldhús

V. 59 millj. 

GETUR VERIÐ LAUST FLJÓTLEGA LAUS TIL AFHENDINGAR

LAUS TIL AFHENDINGARLAUS TIL AFHENDINGAR

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Sími 897 6717



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

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

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Garðatorg 2b
210 GARÐABÆR

Mjög falleg útsýnisíbúð á fimmtu hæð. Íbúð 
505: 3-4 herbergja, 143,1 fm íbúð með tveimur 
baðherbergjum og tvennum svölum.

STÆRÐ: 213 fm FJÖLDI HERBERGJA: 5

74.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Lækjargata 34D
220 HAFNARFJÖRÐUR

Falleg íbúð á fjórðu og efstu hæð með fallegu 
útsýni yfir lækinn og víðar. Íbúðin er á tveimur 
hæðum, bílastæði í kjalla fylgir íbúðinni. Sjón er 
sögu ríkari.

STÆRÐ: 132,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

49.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Hörðukór 5 - Penthouse
203 KÓPAVOGUR

LIND Fasteignasala kynnir: Einstök Penthouse/
útsýnisíbúð á tíundu hæð. Mikil lofthæð. 
Tvennar svalir. Sér fataherbergi. Mjög vönduð 
íbúð á tveimur hæðum, laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 196,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

74.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Lómasalir 1
201 KÓPAVOGUR

Einstaklega vandað og fallegt endaraðhús.
Sérsmíðaðar innréttingar að mestu, eikarparket 
á gólfi, granít borðplötur, mikil lofthæð, u.þ.b. 
110 fm timburverönd, suðurgarður.

STÆRÐ: 213 fm RAÐHÚS      HERB: 7

79.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Andarhvarf 7
203 KÓPAVOGUR

Glæsileg 4ja herbergja, 180,3 fm útsýnisíbúð 
auk 23,8 fm bílskúrs að Andarhvarfi 7A.  
Tvennar svalir og gestasnyrting.
**Eignin er laus við kaupsamning**

STÆRÐ: 204,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

61.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Nökkvavogur 11
104 REYKJAVÍK

Góð íbúð á 1.hæð í fjórbýli auk bílskúrs og hluta 
í séríbúð í kjallara. Mikið endurbætt eign. Góðar 
leigutekjur. Frábær staðsetning.

STÆRÐ: 104 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

47.400.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Laugavegur 17-19
101 REYKJAVÍK

Lind fasteignasala kynnir: Nýjar, stórglæsilegar 
lúxusíbúðir við Laugaveg 17-19. Öllum 
íbúðunum fylgir bílastæði í lokuðum bílakjallara. 
Húsið var endurbyggt árið 2016.

STÆRÐ: 67-111 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

57,8 - 83,5 M
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

OPIÐ HÚS    19. mars 15:00 – 15:30

Kambasel 54
109 REYKJAVÍK

Fallega tveggja herbergja íbúð á fyrstu hæð 
með sérafgirtum garði og litlum útiskúr. Eldhús 
innrétting var endurnýjuð 2012.

STÆRÐ: 73,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

34.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    19. mars 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    20. mars 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS    19. mars 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    19. mars 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    20. mars 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    19. mars 13:00 – 13:30
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Hraunbær 18 – góð 4ra ásamt aukaherbergi

Baugakór 15 - 17. 4 herb. með bílskúr 

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 13:00 - 13:30.
Vel skipulögð um 131 fm endaíbúð á 1. hæð á góðum stað við 
Hraunbæ. Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð, m.a. parket, 
innréttingar o.fl. Þrjú góð herbergi ásamt aukaherbergi í kjallara 
sem er leigt út. Tvennar svalir í austur og suður, fallegt útsýni. 
Verð 45,0 millj. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 15:15 -15:45
Glæsileg um 153 fm íbúð með sér 26 fm bílskúr. Sér inngangur, 
þrjú góð svefnherbergi, flísalagt baðherbergi og sér þvottahús. 
Stofur og eldhús eru í samliggjandi opnu rými og frá stofu er 
útengt út á stórar svalir til suðurs. Eldhús er með fallegri ljósri 
innréttingu og sérstæðri eyju.  Falleg eign á góðum stað.  
Verð 56,5 millj. Frekari upplýsingar veitir Brynjólfur,  896-2953. 

Grensáveg 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ábm. | Sigurður Gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali
Garðatorgi 5, 210 Garðabæ • Sími: 520 9595 • Fax: 520 9599

OPIÐ HÚS sunnud. 19.mars  kl 16:00-16.30
Einstakt tækifæri, draumur hestamannsins. Glæsilegt nýlegt ein-
býlishús, byggt árið 2008. Eigninni fylgir mjög stór 86,5fm bílskúr og 
hestuhús fyrir 7 hesta ásamt hlöðu, kaffistofu, salerni og kerruskýli 
svo eitthvað sé nefnt. Eignin er einstaklega skemmtilega hönnuð þar 
sem íbúðarrýmið er á einni hæð, innangengt er niður á neðri hæð 
þar sem gengið er inn í bílskúr og þaðan inn í hesthúsrýmið. Eignin 
stendur á tælega 1 hektara landi og er því ágættist sumarbeit sem 
fylgir eigninni. 

Uppl.Berglind  Hólm, gsm 694-4000  
Lögg. Fasteigna –fyrirtækja- 
og skipasali

Helgadalsvegur 7  – 270 Mos 

Verð: 139,0 m.kr.  
Stærð: 398 m2  

OPIÐ HÚS

Berglind Hólm
Lögg. Fasteigna 

–fyrirtækja- og 
skipasali

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Virkilega glæsilegt 267,5 fm. parhús á tveimur hæðum með fjórum 
svefnherbergjum, glæsilegum stofum, þremur baðherbergjum og 
innbyggðum bílskúr innst í götu við Hraunás í Garðabæ.  Eignin er 
innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt úr vönduðum bygging-
arefnum. Verulega aukin lofthæð er á efri hæð hússins og lofthæð 
á neðri hæð hússins er meiri en gengur og gerist.  Gólfsíðir gluggar 
að hluta og mjög stórar svalir til suðurs og vesturs auk skjólsællrar 
viðarverandar út af neðri hæð. Aðkoma að húsinu er góð og hellulögð 
bílastæði eru fyrir allt að 4-5 bíla fyrir framan húsið. Hitalagnir eru 
í hellulögðum bílastæðum fyrir framan bílskúr og í gangstétt fyrir 
framan húsið. Verð 105,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, laugardag, frá kl. 15.00 – 16.00 

OPIÐ 

HÚS

Hraunás 12 – Garðabæ 
Glæsilegt parhús á frábærum útsýnisstað

SKÓGARVEGUR 12-14
VANDAÐAR ÍBÚÐIR Í NÝJU

FALLEGU FJÖLBÝLISHÚSI Í FOSSVOGI
Virkilega vandaðar og fallegar 3ja herbergja íbúðir á 1.hæð með verönd til suðurs. 
Fallegar innréttingar og frágangur til fyrirmyndar. Stæði í bílakjallara fylgir hverri íbúð. 

Íbúð 0103            118,0 fm              63,8
Íbúð 0104            121,4 fm              63,8
Íbúð 0106            111,0 fm              62,8

EINUNGIS 3 ÓSELDAR ÍBÚÐIR Í HÚSINU  

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 19.  MARS.  MILLI  KL:15-16

Nánari upplýsingar 
um eignina veitir 

Jóhanna Í. Sigurðardóttir
Sími: 662 1166. 

Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

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



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

6 herbergi  276,2 fm

Héðinn fasteignasali

Hjallahlíð 23

Tilboð

270 Mosfellsbær
Einbýli Fjárfestingakostur

Einbýlis hús með karkater á 2600 fm lóð

848 4806

Þó ra  B i r g i s d ó t t i r  l ö g g i l t u r  fa s t e i g n a s a l i

5 herbergi 142,5 fm Laus strax

Brandur fasteignasali

Hringbraut 48 - 2 . hæð

74.900.000

101 Reykjavík
Hæð

Mikið endunýjuð – aukinn lofthæð

 897 1401

Opið hús  lau 18. mars 14.30-15.00

5-6  herbergi 171 fm Sérhæð með bílskúr

Þóra fasteignasali

Safamýri 91

68.500.000

101 Reykjavík
Sérhæð

Falleg eign í reisulegu húsi.

 777 2882

Opið hús   mán 20. mars kl 17.30-18.00

3 herbergi frá 130 fm Laus strax

Brandur fasteignasali

Mántún 9 - Íbúð 404

59.000.000

Reykjavík
Fjölbýlishús

Vandaðar innréttingar. Tvær íbúðir á hæð

 897 1401

Opið hús  lau 18. mars  15.30 -16.00

VIÐ HÖFUM TENGSL VIÐ FÓLK
SEM VILL SELJA EIGNINA SÍNA 
ÞEGAR ÞAÐ FINNUR HINA RÉTTU 

M.A. ER UM AÐ RÆÐA:

• Reisulegt 5-6 herb. Einbýlishús í Grafarholti (240 fm)

• Fallega 4 herbergja útsýnisíbúð í Akralandi í Garðabæ  
   (146 fm)

• Stórglæsilega hæð og bílskúr við Flókagötu (ca 200 fm)

• Glæsileg heildareign í miðbænum með 4 íbúðum á þremur  
   fastanúmerum.

• Glæsilegt 540 fermetra einbýli í Garðabænum með útsýni

Brandur 
Löggiltur
fasteignasali

Gunnlaugur
Löggiltur
fasteignasali

Úlfar Þór 
Löggiltur
fasteignasali

Þóra 
Löggiltur
fasteignasala

Til sölu eða leigu heildareignin í húsinu nr. 2 við Lyngháls í Reykjavík.
Eignin er 4037,5 fm að stærð og stendur á horni Lyngháls og Hálsbrautar. 
Fyrsti áfanginn var byggður árið 1980. Lofthæðin þar er allt að 5,2 m. Í rýminu er niðurtekið gólf að hluta og 3 innkeyrsludyr sem snúa að Lynghálsi.  
 
Annar áfanginn var byggður árið 1998 og er í dag lager, kælir og frystir. Frystirinn er mjög góður með mikilli lofthæð (allt að 10 m) og mögulegt að 
vera með 819 bretti þar. 
 
Þriðji áfanginn var byggður árið 2008. Við lagerinn í þessum áfanga hússins eru 8 hleðslurampar og er lofthæðin allt að 8 m. Auðvelt er að skipta 
þessu lagerhúsnæði upp í 4 sjálfstæðar einingar og mögulegt að setja þar upp milliloft. 

Um er að ræða spennandi eign sem gæti hentað undir ýmiskonar starfsemi.
Auðvelt er að skipta eigninni upp í smærri einingar.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Sverrir Pálmason, hdl.                     Arnar Sölvason
Löggiltur fasteignasali                     896 3601
867 1001                                               
sverrir@jas.is

GÓÐ
STAÐSETNING



Álfhella 13
221 Hafnarfjörður
Atvinnuhúsnæði

Stærð: 462,8 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 58.800.000

Verð: 69.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu tvö atvinnubil sem liggja saman á Álfhellu 13, 221 Hafnarfirði.
Atvinnubil eru á sitt hvoru fastanúmerinu, hvort atvinnubil um sig er 231,4 fm að stærð á tveimur
hæðum eða samtals 462,8 fm. Samkvæmt eignarskipta samningi er grunnflötur hvorrar jarðhæðar fyrir
sig 116,2 fm og grunnflötur efri hæðar hvor um sig 115,2 fm. Atvinnubilin tvö munu seljast saman í einu
lagi.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Makaskipti á atvinnuhúsnæði hugsanleg

661-6056

Grenimelur 5
107 Reykjavík
Glæsileg hæð í 107 Rvk

Stærð: 272 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1945

Fasteignamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 125.000.000

REMAX Senter Kynnir:
Höfum fengið í sölu eina af fallegustu hæðum borgarinnar.
Íbúðin er mikið endurnýjuð hæð/ris með sér inngangi og bílskúr í Vesturbæ Reykjavíkur.
2 stofur, 5 svefnherbergi, 3 salerni, eldhús, þvottahús, sjónvarpshol.
Sjón er sögu ríkari!

Meðal annars hafa öll baðherbergi verið endurnýjuð,
nýtt gegnheilt parket lagt og sér hannaður stigi settur á milli hæða.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar eru í íbúðinni.
Húsið var steinað að utan fyrir nokkrum árum og lítur vel út.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gudmundur@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 19 mars kl 15:15-15:45

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

899 6753

898-5115

8622001

Guðrúnargata 8
105 Reykjavík
Falleg sérhæð

Stærð: 104,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1942

Fasteignamat: 0

Verð: 57.900.000

Glæsileg endurnýjuð sérhæð á 2.hæð í þríbýli.

Húsið var steinað og steyptar nýjar tröppur með hitalögn 2015.
Rafmagn og  lagnir  hafa  verið  endurnýjað  að  hluta,  búið  er  að  endurnýja  dren  og  skolp,  setja  nýjar  svalir  á
húsið út frá eldhúsi og endurnýja gólfefni.
Eignin var nánast öll tekin í gegn að innan fyrir nokkrum árum.
Endurnýjað eldhús og baðherbergi.
Búið að taka glugga í gegn, endurnýja stofuglugga og gler.  Ný eldvarnarhurð var sett inn í íbúðina.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gudmundur@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 19 mars kl 14:00-14:30

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

899 6753

898-5115

8622001

Laugalækur 1
105 Reykjavík
Útsýnisíbúð

Stærð: 91,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1964

Fasteignamat: 30.050.000

Verð: 41.900.000
Björt og rúmgóða 3ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli á besta stað í Laugardalnum.
Íbúðin er á fjórðu hæð með frábæru útsýni og sjávarsýn.
Laugardalslaug og World Class Laugar er í göngufæri frá húsinu auk þess er Kaffi Laugalækur, verslun
10/11, Frú Lauga, bakarí og ísbúð við götuna.
Stutt er í leik- og grunnskóla og húsdýragarðurinn er í næsta nágrenni.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 19 mars kl 16:30-17:00

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

899 6753

898-5115

Víkurströnd 5
170 Seltjarnarnes
Parhús

Stærð: 226,3 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1988

Fasteignamat: 64.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 93.500.000

RE/MAX Senter  kynnir  í  einkasölu  226,3  fm  vandað  og  fallegt  parhús,  hátt  til  lofts  og  vel  skipulögð  eign  á
góðum  og  eftirsóttum  stað  á  Seltjarnarnesi.  Húsið  er  á  þremur  pöllum  með  fjögur  svefnherbergi,  tvö
baðherbergi og þrjár stofur ásamt innbyggðum bílskúr. Harðviður í loftum, gróin lóð og rúmlega 25 fm sólstofa
sem er ekki talin með í skráðri fermetratölu hússins.

Flott  eign  á  frábærum  stað.  Stutt  frá  golfvelli,  stutt  í  skóla,  leikskóla  og  íþróttasvæði  Gróttu  og  sundlaug
Seltjarnarnes. Göngufæri við ströndina og útvistarsvæði þar í kring.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 19. mars kl 14:00-14:30

661-6056

Ásgarður 41
108 Reykjavík
Raðhús

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1961

Fasteignamat: 34.900.000

Verð: 46.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu fimm herbergja 109,3 fm raðhús sem hefur verið endunýjað að
miklum hluta til á smekklegan hátt. Mjög vel skipulögð eign á eftirsóttum stað í Bústaðahverfi með garð
út frá stofu sem snýr til suðurs. Eldhús er með nýlegri eldhúsinnréttingu og flísum á gólfi. Stofa með
parket á gólfi. Þrjú svefnherbergi á efri hæð með parket á gólfum og flísalagt baðherbergi. Í kjallara er
íbúðarherbergi með möguleika á að setja þar upp eldhús og salernisaðstöðu

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 19/03 kl 16:00-16:30

661-6056

898 5115

Guðmundur Hallgrímsson
Sölufulltrúi 

gudmundur@remax.is

Guðlaugur J. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

gulli@remax.is 

661 6056

Breiðavík 8
112 Reykjavík
Rúmgóð og björt eign.

Stærð: 101,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 32.150.000

Verð: 38.900.000

Remax  Fjörður  kynnir:  Rúmgóða  og  bjarta  4ja  herbergja  endaíbúð  á  þriðju  hæð  skráða  samkvæmt  FMR
101.6 FMR og þar af geymsla 7,4 fm.
Nánari  lýsing:Komið  inn  í  flísalagt  anddyri  með fataskáp.  Tvo rúmgóð barnaherbergi  með parketi  á  gólfi  og
bæði með fataskáp. Rúmgott hjónaherbergi með fataskáp og parketi á gólfi.Baðherbergi með flísum í hólf og
gólf,  baðinnrétting og sturta. Þvottahús innan íbúðar með flísum á gólfi.  Stofa og borðstofa í  opnu rími með
parketi á gólfi, útgengi úr stofu á stórar flísalagða svalir . Eldhúsið er opið og bjart með góðu skápaplássi og
tengi  fyrir  uppþvottavél  .  Sameiginleg  vagna  og  hjólageymsla  ásamt  sérgeymslu  á  jarðhæð.Stutt  í  alla
þjónustu svo sem skóla og leikskóla.
Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 19 mars 13:30 til 14:00

861-9300

Fjóluhvammur 11
220 Hafnarfjörður 
Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð

Stærð: 325,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981

Fasteignamat: 72.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 91.900.000

Verið velkomin í opið hús að Fjóluhvammi 11 nk. sunnudag frá kl.16:30-17:00.

Glæsilegt  og  vel  við  haldið  325,3  fm  einbýlishús  með  einstöku  útsýni  við  Fjóluhvamm 11  í  Hafnarfirði  með
séríbúð  á  neðri  hæð,  gefur  möguleika  á  útleigueiningu.  Eign  á  fallegum  stað  sem  býður  upp  á  mikla
möguleika, sjón er sögu ríkari.
Efri  hæð:  Fjögur  svefnherbergi,  baðherbergi,  gestasnyrting,  eldhús,  sjónvarpsrými,  borðstofa,  stofa  með
fallegu  útsýni,  arinstofa,  þvottahús,  eldhús  með  borðkrók  og  geymsla  innaf  forstofu.  Aðgengi  er  úr
sjónvarpsrými upp á rúmgott háaloft með fallegu útsýni. Neðri hæð: tvö svefnherbergi, stofa, baðherbergi og
rúmgott eldhús, sér inngangur. Einnig er hægt að hafa opið á milli hæða.
Glæsileg eign með einstöku útsýni á fallegum stað í firðinum fagra.
Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Guðrún  sölufulltrúi  í  síma  8200-490  eða  á  netf.  gudrun@remax.is.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi (í

lögg.námi)

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús nk. sunnudag frá kl.16:30-17:00

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

414-4700

8200490

Hörðurkór 5
203 Kópavogur
Stórglæsileg eign 

Stærð: 196,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 57.600.000

Verð: 74.900.000

Remax Fjörður Kynnir: Sérlega glæsilega penthouse íbúð við Hörðukór 5 skráð samkvæmt FMR 196,3 fm á
tveimur hæðum með stórkostlegu útsýni á þessum eftirsótta stað í Kópavogi.
Nánari  lýsing:  Komið  inn  í  rúmgóða  forstofu  með  flísum  á  gólfi.  Inn  af  forstofu  er  rúmgott  og  bjart
svefniherbergi  með parketi  á gólfi  .  Annað minna svefniherbergi  með parketi  á gólfi.Þvottahús með flísum á
gólfi og skolvaski. Baðherbergi með flísum í hólf og gólf baðinnrétting, sturta og baðkar. Opið og bjart eldhús
með  góðu  skápaplassi.  Ofn  í  vinnuhæð og  tengi  fyrir  uppþvottavél.  Úr  eldhúsi  er  opið  inn  í  bjarta  stofu  og
borðstofu  með óborganlegu  útsýni  og  útgengi  á  suður  svalir.  Á  efri  hæð eignar  er  sérlega  rúmgóð og  björt
stofa með parketi á gólfi og mikilli lofthæð og óborganlegu útsýni, útgengi á suðursvalir úr stofu. Rúmgott og
bjart  baðherbergi  með  hornbaðkari  og  flísum  í  hólf  og  gólf  ásamt  baðinnréttingu.  Rúmgott  og  bjart
hjónaherbergi með parketi á gólfum og inn af því er rúmgott fataherbergi.Sér stæði í bílgeymslu og í sameign
er  sér  geymsla  ásamt  sameiginlegri  vagna  og  hjólageymslu.Allar  nánari  uppls  gefur  Páll  Guðmundsson

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 19 mars 15:00 til 15:30

861-9300

Vallakór 2c
203 Kópavogur
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð

Stærð: 123,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 40.000.000

Verð: 44.900.000

endaíbúð  á  1.  hæð  í  lyftuhúsi  við  Vallakór  í  Kópavogi.   Íbúðinni  fylgir  sérgeymsla  í  sameign.  Íbúðin  sjálf
skiptist  í  forstofu,  opið  alrými  með  eldhúsi  og  opnum  stofum,  2  góð  svefnherbergi,  fataherbergi,  rúmgott
baðherbergi  og  þvottahús  innan  íbúðarinnar.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  fataskápum.  Stofa,
borðstofa  og  eldhús  eru  í  opnu  alrými  með  gluggum mót  austri  og  suðri  með   útsýni  yfir  Elliðavatnið  og  til
fjalla. Eldhús er með hvítri innréttingu, granít á borðplötum og flísum milli skápa, tengi er fyrir uppþvottavél og
gott skápa og brorðpláss. Innan eldhús er þvottahús, flísalagt með innréttingu og glugga með opnanlegu fagi.
Stofan  er  opin  og  björt  og  rúmar  vel  bæði  setustofu  og  borðstofu.  Út  úr  stofu  er  gengið  út  á  stórar  svalir
(23,9fm)  Svefnherbergin  eru  tvö,  rúmgott  hjónaherbergi  með  fataherbergi.  Barnaherbergi  með  skáp.
Baðherbergið  er  flísalagt  með  innréttingu  með  granítborðplötu,  upphengt  salerni  og  bæði  sturtuklefi  og
baðkar. Gólfefni; Parket er á stofum, eldhúsi, gangi og herbergjum, flísar á baðherbergi, forstofu og þvottahúsi

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánud. 20 mars kl. 18.00-18.30

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

899 6753

8622001

Við seljum 
fasteignir fyrir þig Senter

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

Hafðu samband og við fylgjum þér alla leið
Vígdís R.S. Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali

vigdis@remax.is
414 4700

Guðrún Þ. Helgadóttir
Sölufulltrúi

gudrun@remax.is
820 0490

Vígdís Guðrún



Álfhella 13
221 Hafnarfjörður
Atvinnuhúsnæði

Stærð: 462,8 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 58.800.000

Verð: 69.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu tvö atvinnubil sem liggja saman á Álfhellu 13, 221 Hafnarfirði.
Atvinnubil eru á sitt hvoru fastanúmerinu, hvort atvinnubil um sig er 231,4 fm að stærð á tveimur
hæðum eða samtals 462,8 fm. Samkvæmt eignarskipta samningi er grunnflötur hvorrar jarðhæðar fyrir
sig 116,2 fm og grunnflötur efri hæðar hvor um sig 115,2 fm. Atvinnubilin tvö munu seljast saman í einu
lagi.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Makaskipti á atvinnuhúsnæði hugsanleg

661-6056

Grenimelur 5
107 Reykjavík
Glæsileg hæð í 107 Rvk

Stærð: 272 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1945

Fasteignamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 125.000.000

REMAX Senter Kynnir:
Höfum fengið í sölu eina af fallegustu hæðum borgarinnar.
Íbúðin er mikið endurnýjuð hæð/ris með sér inngangi og bílskúr í Vesturbæ Reykjavíkur.
2 stofur, 5 svefnherbergi, 3 salerni, eldhús, þvottahús, sjónvarpshol.
Sjón er sögu ríkari!

Meðal annars hafa öll baðherbergi verið endurnýjuð,
nýtt gegnheilt parket lagt og sér hannaður stigi settur á milli hæða.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar eru í íbúðinni.
Húsið var steinað að utan fyrir nokkrum árum og lítur vel út.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gudmundur@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 19 mars kl 15:15-15:45

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

899 6753

898-5115

8622001

Guðrúnargata 8
105 Reykjavík
Falleg sérhæð

Stærð: 104,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1942

Fasteignamat: 0

Verð: 57.900.000

Glæsileg endurnýjuð sérhæð á 2.hæð í þríbýli.

Húsið var steinað og steyptar nýjar tröppur með hitalögn 2015.
Rafmagn og  lagnir  hafa  verið  endurnýjað  að  hluta,  búið  er  að  endurnýja  dren  og  skolp,  setja  nýjar  svalir  á
húsið út frá eldhúsi og endurnýja gólfefni.
Eignin var nánast öll tekin í gegn að innan fyrir nokkrum árum.
Endurnýjað eldhús og baðherbergi.
Búið að taka glugga í gegn, endurnýja stofuglugga og gler.  Ný eldvarnarhurð var sett inn í íbúðina.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gudmundur@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 19 mars kl 14:00-14:30

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

899 6753

898-5115

8622001

Laugalækur 1
105 Reykjavík
Útsýnisíbúð

Stærð: 91,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1964

Fasteignamat: 30.050.000

Verð: 41.900.000
Björt og rúmgóða 3ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli á besta stað í Laugardalnum.
Íbúðin er á fjórðu hæð með frábæru útsýni og sjávarsýn.
Laugardalslaug og World Class Laugar er í göngufæri frá húsinu auk þess er Kaffi Laugalækur, verslun
10/11, Frú Lauga, bakarí og ísbúð við götuna.
Stutt er í leik- og grunnskóla og húsdýragarðurinn er í næsta nágrenni.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 19 mars kl 16:30-17:00

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

899 6753

898-5115

Víkurströnd 5
170 Seltjarnarnes
Parhús

Stærð: 226,3 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1988

Fasteignamat: 64.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 93.500.000

RE/MAX Senter  kynnir  í  einkasölu  226,3  fm  vandað  og  fallegt  parhús,  hátt  til  lofts  og  vel  skipulögð  eign  á
góðum  og  eftirsóttum  stað  á  Seltjarnarnesi.  Húsið  er  á  þremur  pöllum  með  fjögur  svefnherbergi,  tvö
baðherbergi og þrjár stofur ásamt innbyggðum bílskúr. Harðviður í loftum, gróin lóð og rúmlega 25 fm sólstofa
sem er ekki talin með í skráðri fermetratölu hússins.

Flott  eign  á  frábærum  stað.  Stutt  frá  golfvelli,  stutt  í  skóla,  leikskóla  og  íþróttasvæði  Gróttu  og  sundlaug
Seltjarnarnes. Göngufæri við ströndina og útvistarsvæði þar í kring.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 19. mars kl 14:00-14:30

661-6056

Ásgarður 41
108 Reykjavík
Raðhús

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1961

Fasteignamat: 34.900.000

Verð: 46.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu fimm herbergja 109,3 fm raðhús sem hefur verið endunýjað að
miklum hluta til á smekklegan hátt. Mjög vel skipulögð eign á eftirsóttum stað í Bústaðahverfi með garð
út frá stofu sem snýr til suðurs. Eldhús er með nýlegri eldhúsinnréttingu og flísum á gólfi. Stofa með
parket á gólfi. Þrjú svefnherbergi á efri hæð með parket á gólfum og flísalagt baðherbergi. Í kjallara er
íbúðarherbergi með möguleika á að setja þar upp eldhús og salernisaðstöðu

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 19/03 kl 16:00-16:30

661-6056

898 5115

Guðmundur Hallgrímsson
Sölufulltrúi 

gudmundur@remax.is

Guðlaugur J. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

gulli@remax.is 

661 6056

Breiðavík 8
112 Reykjavík
Rúmgóð og björt eign.

Stærð: 101,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 32.150.000

Verð: 38.900.000

Remax  Fjörður  kynnir:  Rúmgóða  og  bjarta  4ja  herbergja  endaíbúð  á  þriðju  hæð  skráða  samkvæmt  FMR
101.6 FMR og þar af geymsla 7,4 fm.
Nánari  lýsing:Komið  inn  í  flísalagt  anddyri  með fataskáp.  Tvo rúmgóð barnaherbergi  með parketi  á  gólfi  og
bæði með fataskáp. Rúmgott hjónaherbergi með fataskáp og parketi á gólfi.Baðherbergi með flísum í hólf og
gólf,  baðinnrétting og sturta. Þvottahús innan íbúðar með flísum á gólfi.  Stofa og borðstofa í  opnu rími með
parketi á gólfi, útgengi úr stofu á stórar flísalagða svalir . Eldhúsið er opið og bjart með góðu skápaplássi og
tengi  fyrir  uppþvottavél  .  Sameiginleg  vagna  og  hjólageymsla  ásamt  sérgeymslu  á  jarðhæð.Stutt  í  alla
þjónustu svo sem skóla og leikskóla.
Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 19 mars 13:30 til 14:00

861-9300

Fjóluhvammur 11
220 Hafnarfjörður 
Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð

Stærð: 325,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981

Fasteignamat: 72.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 91.900.000

Verið velkomin í opið hús að Fjóluhvammi 11 nk. sunnudag frá kl.16:30-17:00.

Glæsilegt  og  vel  við  haldið  325,3  fm  einbýlishús  með  einstöku  útsýni  við  Fjóluhvamm 11  í  Hafnarfirði  með
séríbúð  á  neðri  hæð,  gefur  möguleika  á  útleigueiningu.  Eign  á  fallegum  stað  sem  býður  upp  á  mikla
möguleika, sjón er sögu ríkari.
Efri  hæð:  Fjögur  svefnherbergi,  baðherbergi,  gestasnyrting,  eldhús,  sjónvarpsrými,  borðstofa,  stofa  með
fallegu  útsýni,  arinstofa,  þvottahús,  eldhús  með  borðkrók  og  geymsla  innaf  forstofu.  Aðgengi  er  úr
sjónvarpsrými upp á rúmgott háaloft með fallegu útsýni. Neðri hæð: tvö svefnherbergi, stofa, baðherbergi og
rúmgott eldhús, sér inngangur. Einnig er hægt að hafa opið á milli hæða.
Glæsileg eign með einstöku útsýni á fallegum stað í firðinum fagra.
Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Guðrún  sölufulltrúi  í  síma  8200-490  eða  á  netf.  gudrun@remax.is.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi (í

lögg.námi)

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús nk. sunnudag frá kl.16:30-17:00

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

414-4700

8200490

Hörðurkór 5
203 Kópavogur
Stórglæsileg eign 

Stærð: 196,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 57.600.000

Verð: 74.900.000

Remax Fjörður Kynnir: Sérlega glæsilega penthouse íbúð við Hörðukór 5 skráð samkvæmt FMR 196,3 fm á
tveimur hæðum með stórkostlegu útsýni á þessum eftirsótta stað í Kópavogi.
Nánari  lýsing:  Komið  inn  í  rúmgóða  forstofu  með  flísum  á  gólfi.  Inn  af  forstofu  er  rúmgott  og  bjart
svefniherbergi  með parketi  á gólfi  .  Annað minna svefniherbergi  með parketi  á gólfi.Þvottahús með flísum á
gólfi og skolvaski. Baðherbergi með flísum í hólf og gólf baðinnrétting, sturta og baðkar. Opið og bjart eldhús
með  góðu  skápaplassi.  Ofn  í  vinnuhæð og  tengi  fyrir  uppþvottavél.  Úr  eldhúsi  er  opið  inn  í  bjarta  stofu  og
borðstofu  með óborganlegu  útsýni  og  útgengi  á  suður  svalir.  Á  efri  hæð eignar  er  sérlega  rúmgóð og  björt
stofa með parketi á gólfi og mikilli lofthæð og óborganlegu útsýni, útgengi á suðursvalir úr stofu. Rúmgott og
bjart  baðherbergi  með  hornbaðkari  og  flísum  í  hólf  og  gólf  ásamt  baðinnréttingu.  Rúmgott  og  bjart
hjónaherbergi með parketi á gólfum og inn af því er rúmgott fataherbergi.Sér stæði í bílgeymslu og í sameign
er  sér  geymsla  ásamt  sameiginlegri  vagna  og  hjólageymslu.Allar  nánari  uppls  gefur  Páll  Guðmundsson

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 19 mars 15:00 til 15:30

861-9300

Vallakór 2c
203 Kópavogur
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð

Stærð: 123,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 40.000.000

Verð: 44.900.000

endaíbúð  á  1.  hæð  í  lyftuhúsi  við  Vallakór  í  Kópavogi.   Íbúðinni  fylgir  sérgeymsla  í  sameign.  Íbúðin  sjálf
skiptist  í  forstofu,  opið  alrými  með  eldhúsi  og  opnum  stofum,  2  góð  svefnherbergi,  fataherbergi,  rúmgott
baðherbergi  og  þvottahús  innan  íbúðarinnar.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  fataskápum.  Stofa,
borðstofa  og  eldhús  eru  í  opnu  alrými  með  gluggum mót  austri  og  suðri  með   útsýni  yfir  Elliðavatnið  og  til
fjalla. Eldhús er með hvítri innréttingu, granít á borðplötum og flísum milli skápa, tengi er fyrir uppþvottavél og
gott skápa og brorðpláss. Innan eldhús er þvottahús, flísalagt með innréttingu og glugga með opnanlegu fagi.
Stofan  er  opin  og  björt  og  rúmar  vel  bæði  setustofu  og  borðstofu.  Út  úr  stofu  er  gengið  út  á  stórar  svalir
(23,9fm)  Svefnherbergin  eru  tvö,  rúmgott  hjónaherbergi  með  fataherbergi.  Barnaherbergi  með  skáp.
Baðherbergið  er  flísalagt  með  innréttingu  með  granítborðplötu,  upphengt  salerni  og  bæði  sturtuklefi  og
baðkar. Gólfefni; Parket er á stofum, eldhúsi, gangi og herbergjum, flísar á baðherbergi, forstofu og þvottahúsi

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánud. 20 mars kl. 18.00-18.30

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

899 6753

8622001

Við seljum 
fasteignir fyrir þig Senter

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

Hafðu samband og við fylgjum þér alla leið
Vígdís R.S. Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali

vigdis@remax.is
414 4700

Guðrún Þ. Helgadóttir
Sölufulltrúi

gudrun@remax.is
820 0490

Vígdís Guðrún



LAUGAVEGUR 144, 105 REYKJAVÍK  
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 22. MARS KL. 17:00-17:30 
Góð 80,3 fm 3ja herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Skemmtileg eign sem var upphaflega tvær 
íbúðir og býður upp á ýmsa möguleika. Mikil uppbygging í vændum á svæðinu við Hlemm.  
Verð: 37,9 millj. 

REYKÁS 31, 110 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 22. MARS KL.17:30-18:00
Um er að ræða bjarta og fallega 2-3 herb. 82,7fm. íbúð á jarðhæð. Eignin er mikið endurnýjuð og 
með miklu útsýni yfir Rauðvatn og Bláfjöll á eftirsóttum stað í Seláshverfi. Útgengt er út í garð 
af svölum íbúðarinnar. Þvottahús innan íbúðar. Geymsla íbúðar á sömu hæð. Snyrtileg sameign. 
Verð 34,9 millj. 

SÓLVALLAGATA 37, 107 REYKJAVÍK  
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 21. MARS KL. 17:30-18:00
Þriggja herbergja 68,2 fm. íbúð á besta stað í Vesturbænum. Eignin er á þriðju hæð/efstu en 
herbergin eru að hluta til undir súð þannig að gólflötur er aðeins stærri. Gott útsýni og frábær 
staðsetning.Verð: 34,9 millj.

LAUFÁSVEGUR 79, 101 REYKJAVÍK
Glæsilegt 372 fm. hús við Laufásveg 79 í miðbæ Reykjavíkur. 
Í þessu húsi eru tvær íbúðir í dag auk kjallara þar sem leigð eru út herbergi.  Þetta hús gefur 
mikla möguleika sem einbýli eða tvíbýli.  Búið er að gera úttekt á ástandi hússins og er hluti af 
söluyfirliti eignarinnar. Verð: 147 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

BANKASTRÆTI 11, 101 REYKJAVÍK
Rúmgóð og björt 6 herb. hæð á besta stað í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er 183,2 fm. þar af er sérgeymsla  í kjallara 7,1 fm. Mikil lofthæð er í íbúðinni.  Glæsileg eign sem býður  upp á mikla möguleika  
í hjarta miðborgarinnar. Verð 165 millj.   



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

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

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

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

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

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

Trausti fasteignasala 
Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

trausti@trausti.is  
s.546-5050



Bílar 
Farartæki

EKINN 12.ÞÚS
M.BENZ E 220 bluetec 4matic cdi 
(082). Árgerð 2015, ekinn 12 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.980.000. 
Rnr.223978. er a staðnum á 
BÍLAMARKAÐNUM Kópavogi 
5671800

TILBOÐ 4,290,ÞÚS.
HONDA Cr-v. Árgerð 2016, ekinn 45 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur .TILBOÐ 
4.290.000. Rnr.109541.er á staðnum 
á BÍLAMARKAÐNUM KÓPAVOGI 
5671800

TILBOÐ 3,120,ÞUS STG
 RENAULT Kadjar awd. Árgerð 2016, 
ekinn 46 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.120.000. Rnr.224032.er a staðnum 
á BILAMARKAÐNUM Kópavogi 
5671800

TILBOÐ 1,190,.ÞÚS STG
BMW X3 2.0tdi. Árgerð 2005, ekinn 
218 Þ.KM, dísel, 6 gírar.leður, TILBOÐ 
1.190.000. Rnr.223255.er á stðnum 
á BÍLAMARKAÐNUM Kópavogi , 
5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800

 
 
 

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

AUDI A3 SPORTBACK E-TRON nýskr. 
02/2016, ekinn aðeins 7 Þ.km, 
bensín/rafmagn, sjálfskiptur. Vel 
búinn sýningarbíll! Verð 4.990.000 kr. 
Skipti skoðuð! Raðnr.255804 á BILO.is

HONDA CR-V I-V-TEC 150 HÖ nýskr. 
03/2004, ekinn aðeins 130 Þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. EINN EIGANDI! 
Verð 1.150.000 kr. Raðnr. 256179 
á BILO.is

M.BENZ E 280 cdi nýskr. 06/2007, 
ekinn 171 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, 
leður, einn eigandi TILBOÐSVERÐ 
1.990.000 kr. Raðnr. 256071 á BILO.is

M.BENZ CLA 180 AMG Árg. 2016, 
ekinn 30 Þ.km, bensín, sjálfskiptur 
(7 gíra). Gríðarlega flottur! 
TILBOÐSVERÐ 5.490.000 kr. Raðnr. 
255798 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

VW Passat comfortline. Árgerð 
2012, ekinn 69 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 7 gírar. Verð 2.650.000. 
Rnr.115550.

MAZDA 6 s/d optimum. Árgerð 
2015, ekinn aðeins 13 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 4.490.000.
Umboðsbíll Rnr.212076.

VOLVO Xc60 r-design awd. Árgerð 
2013, ekinn aðeins 45 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
5.490.000.umboðsbíll og 1 eigandi 
Rnr.340430.

TOYOTA Hilux double cab sr d/c,. 
Árgerð 2006, ekinn 176 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 1.990.000. Rnr.212121.

GMC Sierra denali 3500hd nýja vélin 
. Árgerð 2017, Nýr dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 8.850.000. Rnr.211296.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

Verð: 790.000
Árgerð: 2008
Ekinn: 237þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur

Rnr.106145.

OPEL Antara

Verð: 1.990.000
Árgerð: 2009
Ekinn: 126þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur

Rnr.270394.

YAMAHA Xvs v-star.SUZUKI Grand vitara.

Verð: 690.000
Árgerð: 2003
Ekinn: 18þ.mílur

Bensín
Beinskiptur

Rnr.270313.

SKODA Octavia ambiente combi

Verð: 1.090.000
Árgerð: 2006
Ekinn: 77þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur

Rnr.270374.

TOYOTA Land cruiser 120 vx.

Verð: 2.990.000
Árgerð: 2006
Ekinn: 260þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur

Rnr.270408.

SUZUKI Grand vitara prem-n

Verð: 2.490.000
Árgerð: 2014
Ekinn: 113þ.km.

Bensín
5 gírar

Rnr.302063.

 

KOMDU OG 
PRÓFAÐU!

Góð 
kaup!

Toyota Hilux 2008, ekinn 155þ,  
sjálfskiptur, bakkskynjari, 33” breyttur 
stærri vélin. Mjög vel með farinn.
Ásett verð 3.250þ. Sími 897 7983
Allar þjónustuskoðanir og viðhald hjá 
Toyota. Bíllinn er staðsettur í Kauptúni.
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