
Bókari

Félagsstofnun stúdenta (FS) er 
þjónustufyrirtæki fyrir stúdenta við Háskóla 
Íslands. Aðalmarkmið FS er að bjóða 
stúdentum við HÍ góða þjónustu á góðum 
kjörum og auka lífsgæði stúdenta. 

Í dag rekur FS: Bóksölu stúdenta, 
Kaffistofur stúdenta, Leikskóla stúdenta, 
Stúdentagarða, Stúdentamiðlun, 
Stúdentakjallarann, Hámu, Hámu 
heimshorn, Hámu Salatbar, Bókakaffi 
stúdenta og Kaupfélag stúdenta.

Starfsemi FS er víða á háskólasvæðinu en 
aðalskrifstofa FS er á Háskólatorgi.

Nánari upplýsingar um FS má finna á 
www.fs.is

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Viðskiptafræðimenntun	eða	viðurkenndur	bókari

•	Starfsreynsla	og	góð	þekking	á	bókhaldi	er	skilyrði	

•	Nákvæmni	og	skipulagning	í	vinnubrögðum

•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi

•	Jákvæðni	og	góðir	samstarfshæfileikar

•	Góð	tölvukunnátta,	þekking	á	DK	er	kostur

•	Góð	íslenskukunnátta	skilyrði,	enskukunnátta	er	
kostur

•	Starfsreynsla	í	birgðabókhaldi	er	kostur

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Færsla	bókhalds	FS

•	Innra	eftirlit	bókhalds	allra	deilda

•	Afstemmingar	fjárhagsbókhalds	og	
viðskiptareikninga

•	Uppgjör	virðisaukaskatts	og	frágangur	á	
skýrslum	til	skattstjóra

•	Skil	á	gögnum	til	endurskoðanda	í	samráði	við	
fjárreiðustjóra

•	Ýmsar	skýrslur	og	upplýsingar	úr	bókhaldi	fyrir	
stjórnendur

•	Önnur	tilfallandi	störf	

Félagsstofnun	stúdenta	óskar	eftir	að	ráða	öflugan	bókara.	Leitað	er	að	viðurkenndum	bókara	
eða	viðskiptafræðingi	sem	hefur	reynslu	af	starfi	í	bókhaldi.	Starfshlutfall	er	100%.	FS	er	lifandi	og	
skemmtilegur	vinnustaður	en	aðalskrifstofa	FS	er	staðsett	í	hjarta	háskólasamfélagsins	á	Háskólatorgi.

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa um 600 manns 
með fjöl breytta menntun og bakgrunn. Norðurál vill stuðla að jöfnu hlutfalli karla og 
kvenna innan fyrirtækisins og jöfnum tækifærum til starfsþróunar.

Við leitum að metnaðarfullu fólki í fjölbreytt og eftirsótt 
sumarstörf í álverinu á Grundartanga. Í boði eru 
störf af ýmsu tagi við framleiðslu, raf- og vélvirkjun 
og fleira. Öll störfin henta jafnt körlum og konum. 
Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, öruggt  
og ánægjulegt starfsumhverfi og góðan starfsanda.

Árangurstengd laun sumarfólks í vaktavinnu eru um 560.000 krónur á 
mánuði fyrir fullt starf. Starfsfólki bjóðast ferðir frá Akranesi, Borgarnesi 
og af höfuðborgarsvæðinu. Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar.

Sumarstarfsmenn í framleiðslu- og iðnstörfum fara á frumnámskeið vegna 
vinnuvélaréttinda. Umsóknir og upplýsingar eru á www.nordural.is og 
hjá Guðrúnu Hjaltalín Guðjónsdóttur í síma 430 1000. Öllum umsóknum 
verður svarað og trúnaði heitið.

Menntunar- og hæfnikröfur:

Spennandi
sumarstörf

18 ára lágmarksaldur Dugnaður og sjálfstæði

Bílpróf er skilyrði

Starfsfólk í raf- og vélvirkjun þarf 
að hafa sveinspróf eða vera langt 
komið í námi í viðeigandi fagi 

Mikil öryggisvitund og árvekni

Heiðarleiki og stundvísi

Góð samskiptahæfni
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426
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Íslenski dansflokkurinn

Framkvæmdastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Íslenski dansflokkurinn 
er sjálfstæð ríkisstofnun. 
Hlutverk hans er að sýna 
listdans, stuðla að nýsköpun 
í innlendri listdanssmíði og 
vera vettvangur til eflingar 
og framþróunar danslistar 
á Íslandi. Flokkurinn leggur 
áherslu á að kynna íslenskum 
áhorfendum metnaðarfull verk 
og mikilvægustu höfunda í 
nútímadansi.  
 
Sjá nánari upplýsingar á 
heimasíðu flokksins, www.id.is.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6272 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Haldgóð reynsla af fjármálum, stjórnun og rekstri.
Reynsla af starfi á sviði menningar og lista mikill kostur.
Góð kunnátta í íslensku og ensku sem og geta til að tjá sig í 
ræðu og riti. 
Leiðtogahæfileikar sem og frumkvæði og metnaður í starfi. 
Góð hæfni í mannlegum samskiptum og samningatækni. 
Áhugi á menningu og listum.

�
�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
�

�

�

Umsóknarfrestur

29. janúar 

Starfssvið 
Ábyrgð og umsjón með fjármálarekstri flokksins. 
Samskipti við íslensk stjórnvöld sem og innlenda og 
erlenda samstarfsaðila. 
Ábyrgð og umsjón með starfmannamálum.  
Samninga- og skýrslugerð. 
Áætlanagerð og eftirfylgni áætlana sem og vinna við 
stefnumótun.  
Umsjón með erlendum og innlendum 
samstarfsverkefnum. 
Fjáröflun og umsjón með umsóknum vegna styrkveitinga.

Íslenski dansflokkurinn óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa til að stýra daglegri starfsemi flokksins.
Framkvæmdastjóri heyrir undir og vinnur náið með listrænum stjórnanda flokksins. Í boði er mjög áhugavert starf í lifandi og 
skapandi umhverfi.

Capacent — leiðir til árangurs

Landhelgisgæsla Íslands er 
löggæslustofnun sem hefur það 
hlutverk að sinna löggæslu og 
eftirliti sem og leit og björgun á 
hafsvæðinu umhverfis Ísland. 
Þá fer Landhelgisgæslan einnig 
með daglega framkvæmd 
öryggis- og varnarmála 
samanber varnarmálalög. 
 
Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags og 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs. 
Viðkomandi þarf að geta 
staðist öryggisvottunarkröfur 
samkvæmt lögum nr. 52/2006 
og 34/2008.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6274 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
Reynsla af fjölmiðlum.
Reynsla af kynningarstarfsemi eða almannatengslum.
Reynsla af vefumsjón og birtingu upplýsinga á 
samfélagsmiðlum.
Afburða íslenskukunnátta í ræðu og riti.  
Góð enskukunnátta í ræðu og riti.
Góðir samskiptahæfileikar og færni til að vinna í hóp. 
Þekking og áhugi á því nýjasta á vettvangi samskiptamiðla.
Frumkvæði, drifkraftur, sveigjanleiki og heilindi.
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Umsóknarfrestur

29. janúar 

Starfssvið
Samskipti við fjölmiðla. 
Fréttaskrif á heimasíðu og samfélagsmiðla. 
Umsjón og skipulagning með útgáfu- og kynningarmálum. 
Efling innri upplýsingagjafar. 
Kynning á starfsemi Landhelgisgæslunnar og móttaka 
heimsóknarhópa.  
Umsjón með myndasafni. 
Umsjón með skipulagningu viðburða á vegum 
Landhelgisgæslunnar.

Landhelgisgæsla Íslands auglýsir laust til umsóknar starf upplýsingafulltrúa. Leitað er að metnaðarfullum, sveigjanlegum og 
hugmyndaríkum einstaklingi. Starfið felur m.a. í sér samskipti við fjölmiðla og fréttaskrif á miðla Landhelgisgæslunnar. Um 
er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Landhelgisgæsla Íslands

Upplýsingafulltrúi

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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



Landvernd

Framkvæmdastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Umhverfis- og 
náttúruverndarsamtökin 
Landvernd eru stærstu 
náttúruverndarsamtök á 
Íslandi. Félagsmenn eru um 
5000 talsins og aðildarfélög 
40. Samtökin taka virkan 
þátt í stefnumótun, fræðslu 
og upplýstri ákvarðanatöku í 
málum sem varða landnotkun, 
auðlindir og umhverfi, ekki 
síst á miðhálendi Íslands. 
Samtökin hafa sex starfsmenn, 
auk framkvæmdastjóra. 
Meginhlutverk samtakanna er 
verndun íslenskrar náttúru og 
umhverfis.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6242 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi er skilyrði.
Umfangsmikil þekking á umhverfismálum og náttúruvernd.
Starfsreynsla sem nýtist í starfi.
Leiðtoga-, samskipta- og skipulagshæfileikar.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
Framtíðarsýn, frumkvæði, drifkraftur og metnaður. 
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Umsóknarfrestur

28. janúar 

Starfssvið
Daglegur rekstur og stjórnun samtakanna. 
Umsjón með gerð umsagna og álitsgerða.
Virk þátttaka í stefnumótun og innleiðingu stefnu. 
Þátttaka í fræðslu, fjáröflun og daglegri starfsemi. 
Regluleg samskipti við fjölmiðla og hagaðila. 

Landvernd, landgræðslu- og umhverfisverndarsamtök Íslands, óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Leitað er að 
kraftmiklum einstaklingi sem brennur fyrir náttúru- og umhverfisvernd. Framkvæmdastjóri er málsvari samtakanna og ber 
ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Rio Tinto

Leiðtogi gæða- og 
straumlínustjórnunar (LEAN) 

Capacent — leiðir til árangurs

Rio Tinto á Íslandi er 
þekkingarfyrirtæki sem rekur 
álverið ISAL í Straumsvík. Við 
bjóðum upp á margbreytileg 
störf og fjölbreytt verkefni 
þar sem hugvit, þekking 
og kunnátta starfsmanna 
gegnir lykilhlutverki. 
Við leggjum áherslu á 
markvisst fræðslustarf, 
gott upplýsingaflæði og 
umhverfi sem hvetur til góðrar 
frammistöðu. Framtíð okkar 
byggist á framúrskarandi 
starfsfólki sem skapar öruggan 
og eftirsóttan vinnustað. 
Áhersla ISAL á öryggis-, 
umhverfis- og heilbrigðismál 
eru forsenda framúrskarandi 
árangurs. Við leggjum okkur 
fram um að starfa í sátt við 
umhverfi og samfélag. Gildi 
ISAL eru ábyrgð, samvinna, 
heilindi og virðing.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6276 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun, t.d. á sviði viðskiptafræði eða verkfræði.
Reynsla af gæðastjórnun og almennri stjórnun nauðsynleg.
Þekking og reynsla af straumlínustjórnun (LEAN) æskileg.
Reynsla af verkefnastjórnun og umbótastarfi.
Þekking á gæðakerfum og stöðluðu veklagi.
Framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfni.
Faglegur metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni.
Góðir samskiptahæfileikar nauðsynlegir.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.
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Umsóknarfrestur

23. janúar 

Starfssvið
Notkun framsækinna aðferða í gæðastjórnun við rekstur 
fyrirtækisins.
Þróun á samþættu stjórnkerfi byggðu á ISO 9001, ISO 14001 
og OHSAS 18001.
Ábyrgð á gæðakerfum fyrirtækisins og gæðahandbók.
Ábyrgð og umsjón með straumlínustjórnun (LEAN).
Umsjón og stjórnun innri og ytri úttekta.
Stýring og eftirfylgni stöðugra umbóta. 
Úrvinnsla gagna og skýrslugerð.
Virk þátttaka í árangursstjórnun og stefnumótun.

Rio Tinto á Íslandi auglýsir eftir kraftmiklum einstaklingi í starf leiðtoga gæða- og straumlínustjórnunar (LEAN) en starfið 
heyrir beint undir framkvæmdastjóra. Leitað er að einstaklingi með reynslu af gæðastjórnun sem er gæddur góðum 
samskiptahæfileikum. Um er að ræða spennandi og krefjandi starf hjá alþjóðafyrirtæki.

Ef þú ert með rétta starfið  
— erum við með réttu  
manneskjuna

www.capacent.is 

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

Hugbúnaðargerð – mikil tækifæri
Erum með áhugaverð störf í boði fyrir háskólamenntaða hugbúnaðarsérfræðinga 
sem hafa náð góðum árangri í forritun. Mikil tækifæri í boði.

Sjá nánar á www.intellecta.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Ráðgjafi á sviði starfsendurhæfingar

Helstu verkefni
• Ráðgjöf, stuðningur og hvatning til 

einstaklinga með skerta starfsgetu
• Upplýsingaöflun, skráning og mat 

samkvæmt verkferlum
• Umsjón og eftirfylgni með einstaklings-

bundnum áætlunum sem gerðar eru í 
samvinnu við þverfaglegt teymi VIRK

• Samstarf og samskipti við VIRK, fagaðila í 
starfsendurhæfingu, fyrirtæki og stofnanir

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda s.s. 

á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða 
sjúkraþjálfunar

• Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða 
starfsendurhæfingar

• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Skipulagshæfni, sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð þekking á vinnumarkaði
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Upplýsingar veitir:

Leifur Geir Hafsteinsson 
leifurgeir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar nk.

VR í samstarfi við VIRK Starfsendurhæfingarsjóð leitar að ráðgjafa til að starfa á sviði starfsendurhæfingar. Hlutverk 
ráðgjafa er að halda utan um starfsendurhæfingu einstaklinga með skerta starfsgetu í kjölfar sjúkdóma eða slysa.

Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði. Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu 
einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. Hjá VR eru í dag níu starfandi 
ráðgjafar á sviði starfsendurhæfingar.

VR er stærsta stéttarfélag landsins með um 35.000 félagsmenn. Nánari upplýsingar um 
félagið og starfsemi þess má finna á heimasíðunni www.vr.is. Upplýsingar um störf ráðgjafa 
og starfsemi VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs má finna á heimasíðu sjóðsins www.virk.is. 

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarfræðings við 
Sjúkrahúsið Vog að Stórhöfða 45. Starfshlutfall er 
samkomulagsatriði en helst 80-100% . Um er að ræða 
þrískiptar  vaktir og unnið aðra til þriðju hverja helgi. 
Staðan er laus frá 15. febrúar 2018

Helstu verkefni og ábyrgð
Hjúkrun sjúklinga  í afeitrun.
Þátttaka í teymisvinnu ásamt sjúkraliðum, áfengis- 
vímuefnaráðgjöfum, sálfræðingum og læknum. 

Menntun og hæfniskröfur

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga. Umsóknum ásamt upplýsingum um 
menntun og starfsferil skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, 
Stórhöfða 45, 110 Reykjavík, merkt: Hjúkrunarfræðingur 
eða í tölvupósti á netfangið thora@saa.is 
eigi síðar en 1 febrúar 2018.

Nánari upplýsingar veitir 
Þóra Björnsdóttir, framkvæmdastjóri 
hjúkrunar á Sjúkrahúsinu Vogi í síma 
530 7600, netfang: thora@saa.is

Hjúkrunarfræðingar

Réttindi til að starfa sem hjúkrunarfræðingur á Íslandi
Áhugi á hjúkrun  áfengis- og vímuefnasjúklinga
Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð

Héðinsgata 1-3 | 105 Reykjavík | Sími 863 5699 | diving@diving.is 

kafari.is

Köfunarþjónustan og Jarðfræðistofa K T óska eftir öflugum 
mælingamanni í fjölbreytt og lifandi starf.  Saman reka þessi 
aðilar alhliða mælingadeild, búna nýjasta tækjabúnaði.  

Markmið starfseminnar er að sækja fram á þessu sviði og 
verða öflugur aðili í mælingum meðal annars með fjárfestingum 
í nýjustu tækni.  Við höfum meðal annars tekið að okkur verkefni í 
Grænlandi og Færeyjum.

Viðkomandi hefur bíl til afnota.  Hann hefur umsjón með sérsmíðuðum mælingabáti, tvíbytnunni Kríunni.

Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli á hallgrimur@diving.is.  

Varðandi frekari upplýsingar vinsamlega hafið samband við Hallgrím Ingólfsson  á hallgrimur@diving.is 
eða í síma +354 893 8303.

ÖFLUGUR 

MÆLINGAMAÐUR
MEÐ MEIRU

Köfunarþjónustan er á lista Creditinfo yfir 
Framúrskarandi fyrirtæki 2017

Dýptar- og landmælingar

Úrvinnsla gagna

Verkefnaöflun og tilboðsgerð

Önnur tilfallandi verkefni

Sveigjanlegur vinnutími

Bakgrunnur í mælingum

Skipstjórnarréttindi á 30 
tonna bát

Gott tengslanet æskilegt

Meirapróf æskilegt.

Góð tölvukunnátta æskileg.

Kunnátta í ensku.

Nákvæmni og öguð 
vinnubrögð.

Frumkvæði og hæfni til að 
vinna sjálfstætt.

Hæfni í mannlegum 
samskiptum.
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Leitum að liðsauka í hóp stjórnenda

Framkvæmdastjóri eftirlits með fjármálafyrirtækjum

Framkvæmdastjóri eftirlits með viðskiptum á markaði

Framkvæmdastjóri eftirlits þvert á markaði

Starfssvið
• Ábyrgð á og umsjón með daglegum rekstri 

sviðsins 
• Ábyrgð á mótun og eftirfylgni verkáætlunar
• Ábyrgð á mannauðsmálum sviðsins
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
• Mótun liðsheildar og samstarfs innan sviðs 

sem utan
• Ábyrgð á samskiptum við eftirlitsskylda og 

opinbera aðila
• Erlend samskipti og samstarf, s.s. á vettvangi 

European Banking Authority

Starfssvið
• Ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri 

sviðsins 
• Ábyrgð á mótun og eftirfylgni verkáætlunar
• Ábyrgð á mannauðsmálum sviðsins
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
• Mótun liðsheildar og samstarfs innan sviðs 

sem utan
• Ábyrgð á samskiptum við eftirlitsskylda og 

opinbera aðila
• Erlend samskipti og samstarf, s.s. á vettvangi 

European Securities and Markets Authority

Starfssvið
• Ábyrgð á og umsjón með daglegum rekstri 

sviðsins 
• Ábyrgð á mótun og eftirfylgni verkáætlunar
• Ábyrgð á mannauðsmálum sviðsins
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
• Mótun liðsheildar og samstarfs innan sviðs 

sem utan
• Ábyrgð á samskiptum við eftirlitsskylda og 

opinbera aðila
• Erlend samskipti og samstarf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf, einkum á sviði viðskipta-  

og hagfræði
• Reynsla af stjórnun og rekstri 
• Viðeigandi þekking og reynsla af 

eftirlitsstörfum og/eða fjármálamarkaði 
• Frumkvæði og faglegur metnaður til að  

ná árangri í starfi 
• Góð leiðtoga- og samskiptahæfni
• Gott vald á íslensku og ensku og færni  

til að miðla upplýsingum í ræðu og riti

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf  í lögfræði, viðskipta- eða 

hagfræði eða sambærileg menntun
• Próf í verðbréfaviðskiptum eða sambærilegt
• Þekking á löggjöf á verðbréfamarkaði og 

stjórnsýslurétti
• Reynsla af stjórnun og rekstri 
• Viðeigandi þekking og reynsla af eftirlitsstörfum 

og/eða verðbréfamarkaði 
• Frumkvæði og faglegur metnaður til að ná 

árangri í starfi 
• Góð leiðtoga- og samskiptahæfni
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að 

miðla upplýsingum í ræðu og riti

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistara- eða embættispróf í lögfræði
• Þekking á löggjöf á fjármálamarkaði og 

stjórnsýslurétti
• Reynsla af stjórnun og rekstri 
• Viðeigandi þekking og reynsla af 

eftirlitsstörfum og/eða fjármálamarkaði 
• Frumkvæði og faglegur metnaður til að ná 

árangri í starfi 
• Góð leiðtoga- og samskiptahæfni
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til 

að miðla upplýsingum í ræðu og riti

Í tilefni skipulagsbreytinga leitar Fjármálaeftirlitið að þremur metnaðarfullum einstaklingum til að sinna störfum 
framkvæmdastjóra þriggja eftirlitssviða. Framkvæmdastjórar bera m.a. ábyrgð á stjórnun og rekstri sviðanna, 
annast mótun og eftirfylgni verkáætlana og bera ábyrgð á samskiptum innan stofnunar, við eftirlitsskylda aðila 
og samstarfsstofnanir.

Upplýsingar veita:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar nk. 

Leifur Geir Hafsteinsson 
leifurgeir@hagvangur.is

Hlutverk sviðsins er að starfrækja áhættumiðað eftirlit með 
starfsemi eftirlitsskyldra fjármálafyrirtækja. Eftirlitið felur m.a. 
í sér reglubundna vöktun á starfsemi fjármálafyrirtækja á 
grundvelli gagnaskila og mat á áhættum og áhættustýringu 
þessara aðila. Sviðið framkvæmir ítarlegt könnunar- 
og matsferli (e. SREP) á fjármálafyrirtækjum þar sem 
viðskiptaáætlanir eru rýndar og mat lagt á áhættur er varða 
eiginfjár- og lausafjárstöðu. Sviðið ber ábyrgð á að setja 
fjármálafyrirtækjum viðeigandi varúðarkröfur og hafa eftirlit 
með framfylgni þeirra og annarra lögbundinna krafna.

Hlutverk sviðsins er að hafa eftirlit með íslenska 
verðbréfamarkaðnum og verðbréfasjóðum, eðlilegum og 
heilbrigðum viðskiptaháttum á fjármálamarkaði og sinna 
upplýsingagjöf til almennings.  Sviðið hefur m.a. eftirlit 
með kauphöll, verðbréfamiðstöðvum, fjárfestavernd, 
upplýsingaskyldu útgefanda, markaðssvikum, útboðum 
verðbréfa, yfirtökuskyldu og staðfestir lýsingar.  Þá 
sér sviðið um afgreiðslu erinda og ábendinga frá 
viðskiptavinum eftirlitsskyldra aðila og hefur eftirlit með 
viðskiptaháttum á fjármálamarkaði.

Sviðið skiptist í tvær deildir, annars vegar lagalegt eftirlit og 
hins vegar deild sem hefur umsjón með vettvangsathugunum í 
samstarfi við önnur eftirlitssvið stofnunarinnar. Lagalegt eftirlit ber 
ábyrgð á ýmsum verkefnum tengdum reglubundnu eftirliti s.s. 
veitingu starfsleyfa, afturköllun þeirra, afgreiðslu tilkynninga um 
virkan eignarhlut og veitingu umsagna um samþykktir og reglur 
lífeyrissjóða. Auk þess aðstoðar lagalegt eftirlit önnur eftirlitssvið 
stofnunarinnar við úrlausn verkefna þegar reynir á túlkun laga og 
reglna og tekur þátt í vinnu við setningu laga, reglna og tilmæla. 
Vettvangsathuganir hafa það hlutverk að sannreyna upplýsingar, 
afla nauðsynlegrar þekkingar á starfsemi eftirlitsskyldra aðila og 
ganga úr skugga um fylgni við lög og reglur með afmörkuðum 
athugunum á starfsstöð eftirlitsskyldra aðila. Slíkar athuganir geta 
bæði beinst að tilteknum afmörkuðum þáttum í starfseminni sem 
og einstökum aðilum heildstætt.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700



Skjól hjúkrunarheimili 
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík 

Sími 522 5600

Á Skjóli hjúkrunarheimili eru  
106 rými á fimm deildum. 

Skjól er stofnaðili að 
hjúkrunarheimilinu Eir í 

Grafarvogi og eru hjúkrunar- 
heimilin rekin í nánu samstarfi. 

Áhersla er lögð á faglega 
hjúkrunar– og læknisþjónustu 
auk sjúkra– og iðjuþjálfunar.

Lausar eru stöður hjúkrunarfræðinga á           
Skjóli. Hægt er að hefja störf nú þegar eða     
eftir samkomulagi. Starfshlutfall og vinnu-     
tími geta verið eftir samkomulagi.

Starfslýsing: Starfið felst m.a. í stjórnun,        
ábyrgð og skipulagning á almennum 
hjúkrunarstörfum í samræmi við             
hugmyndafræði og markmið heimilisins. 
Skráning í RAI-gagnagrunn.

Hæfniskröfur: Íslenskt hjúkrunarleyfi.            
Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskipta- 
hæfileikar auk faglegs metnaðar og         
sjálfstæðis í vinnubrögðum.

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa

Nánari upplýsingar: 
Guðný H. Guðmundsdóttir 
framkvæmdastjóri hjúkrunar
í síma: 522 5600

Umsóknir sendist á gudny@skjol.is

Sjúkraþjálfari

Sjúkraþjálfun Styrkur óskar eftir að ráða áhugasaman 
og metnaðarfullan sjúkraþjálfara í allt að 100% starf sem 
allra fyrst. 

Á vinnustaðnum er góður og samheldinn hópur  
20 sjúkraþjálfara með víðtæka reynslu og  
þekkingu. Búnaður og öll aðstaða er mjög 
góð og næg verkefni til staðar.
Íslenskukunnáttu er krafist.

Áhugasamir hafi samband á netfangið  
audur@styrkurehf.is

Atvinna óskast
38 ára gamall maður með meistaragráðu í reikningshaldi 

og endurskoðun óskar eftir vinnu við bókhald. 

Áhugasamir hafi samband á netfangið  
bokhald2350@yahoo.com.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

ORA óskar eftir öflugum og áreiðanlegum 
verkstjóra til starfa
Starfssvið:
• Umsjón með framleiðslu
• Verkstjórn yfir 25-30 starfsmönnum
• Áætlanagerð og skipulagsvinna
• Umbótavinna og aðkoma að gæðamálum
• Eftirlit og mælingar
• Framleiðsluskráningar

Hæfniskröfur:
• Menntun eða reynsla á matvælasviði nauðsynleg
• Reynsla af verkstjórn
• Reynsla úr framleiðslufyrirtæki æskileg
• Reynsla af því að vinna eftir gæðastöðlum kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Íslensku- og enskukunnátta

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar nk.

Hjá fyrirtækinu starfa um 40 starfsmenn og umboðsaðilar eru um allt land. Framleiðsla fyrirtækisins er fjölbreytt 
bæði fyrir innlendan og erlendan markað. Húsakynni ORA eru um 5000 fermetrar að flatarmáli og öll vinnsla 
fer fram í fullkomnum vinnslusölum sem standast fyllstu gæða- og hreinlætiskröfur. Unnið er eftir alþjóðlegum 
gæðastöðlum og er ORA með BRC vottun.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Sölu- og vörustjóri á fyrirtækjamarkaði

Starfið felur meðal annars í sér:
• Annast gerð tilboða og samninga á fyrirtækjamarkaði
• Öflun nýrra viðskiptavina og tengsl við núverandi 

viðskiptavini
• Samskipti og innkaup af erlendum og innlendum birgjum
• Yfirumsjón með vörustýringu og vörulager
• Yfirumsjón með vöruþróunarverkefnum
• Kemur að samningum um innanlands- og 

millilandaflutninga sem og umsjón vöruhúsa
• Stýrir verðútreikningum á söluverði sem og 

tilboðsskjölum

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi færni í mannlegum 

samskiptum og samningaviðræðum
• Góð þekking á fyrirtækjamarkaði á Íslandi
• Geta til að stjórna sölu og viðskiptum
• Eiginleikar til að starfa sjálfstætt sem og í 

teymi mikilvægir
• Þekking á Excel, Word og Powerpoint 

nauðsynleg
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á vörustjórnun – innkaup og lager
• Þekking á Microsoft NAV og AGR Dynamics 

er kostur

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar nk.

Skeljungur leitar að öflugum sóknarmanni til starfa á fyrirtækjamarkaði til að byggja upp og viðhalda sterkum 
viðskiptatengslum fyrirtækisins með úrvals samstarfsmönnum.  



SUMARSTÖRF 
Í FRÍHÖFNINNI
Ein vinsælasta verslunin í flugstöðinni óskar 
eftir að ráða starfsfólk í sumarafleysingar 2018

Um er að ræða sumarstörf í verslunum, á lager og skrifstofu Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli. 
Við leitum að þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða 
samskiptahæfileika, eiga auðvelt með að nálgast fólk, hafa lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir 
og geta unnið undir álagi.

UMSÆKJENDUR SKULU VERA 20 ÁRA EÐA ELDRI

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf um miðjan maí og starfað fram yfir miðjan ágúst.
Umsóknum skal skilað inn rafrænt á www.dutyfree.is/atvinna.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 21. JANÚAR 2018

Fríhöfnin hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC og er í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi. Hún hefur einnig 
hlotið fjölda viðurkenninga síðastliðin ár, m.a. í starfsmenntamálum, fyrir að vera besta fríhöfn í Evrópu og fjölskylduvænt 
fyrirtæki. Stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi, tóbak, snyrtivörur og sælgæti. Fríhöfnin hefur sett sér 
það markmið að vera ávallt til fyrirmyndar í jafnréttismálum og leggur áherslu á góðan starfsanda.

www.dutyfree.is

VERSLUN LAGER SKRIFSTOFA

Starfið felst í sölu og þjónustu við 
viðskiptavini fyrirtækisins og áfylling-
um í verslun. Unnið er í vaktavinnu.

Hæfniskröfur
• Söluhæfileikar og rík þjónustulund
• Reynsla af verslunarstörfum   
 er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Starfið felst í almennum lagerstörfum. 
Unnið er í vaktavinnu.

Hæfniskröfur
• Meirapróf og/eða lyftarapróf 
 er æskilegt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvukunnátta
• Gott vald á íslenskri og enskri 
 tungu

Starfið fellst í símsvörun, móttöku 
viðskiptavina, skráningu reikninga, 
tollskýrslugerð auk almennra skrifstofu-
starfa. Vinnutími er kl. 8–16 virka 
daga.

Hæfniskröfur
• Reynsla af sambærilegum störfum   
 er kostur 
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði 
• Góð tölvukunnátta og þekking 
 á Navision er kostur 
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

VIð BJÓÐUM UPP Á FRÍAR RÚTUFERÐIR TIL OG FRÁ HÖFUÐBORGARSVÆÐINU



Smiðjuvegi 11  200 Kópavogur
S 564 4680   takplan@islandia.isÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STARFSMENN

Þakdúkalagnir
Óskum eftir að ráða starfsmenn í þakdúkalagnir. 

Helst húsasmiði eða mönnum vönum þakdúkalögnum 
en þó ekki skilyrði.

Vinsamlegast sendið umsóknir á steinunn@takplan.is

Þakdúkalagnir

Varahlutaverslun - Lagerstarfsmaður óskast

Við auglýsum nú eftir öflugum liðsmanni sem er 
tilbúin til þess að taka þátt í spennandi vexti og þróun 
fyrirtækisins með okkur. Starfið fellst í hefðbundnum 

lagerstörfum auk tilfallandi verkefna. Íslenskukunnátta 
og haldgóð þekking á bifreiðum eru skilyrði.  

Nánari upplýsingar í síma 555 8000
Umsóknir sendist á velanaust@velanaust.is
www.velanaust.is

Fósturfræðingur við IVF klíníkina 
Reykjavík 
Við viljum bæta við okkur starfsmann á rannsóknastofuna á 
IVF klíníkina Reykjavík. IVF klíníkin Reykjavík er einkarekin 
deild sérhæfð í rannsóknum og meðferðum á ófrjósemi.  
Við framkvæmum meðal annars  tæknisæðingar, glasa- 
frjóvganir og smásjárfrjóvganir.  Við vitum að meðferð sem 
mætir þörfum sjúklingana og tekur tillit til  bæði líkamlegra 
og sálrænna þátta er forsenda þess að ná besta mögulega 
árangri. 

IVF klíníkin Reykjavík er rekin af IVF Sverige sem er stærsti  
aðilinn í meðferðum á ófrjósemi á Norðurlöndunum.  
Fyrirtækið er samsett af 9 tæknifrjóvgunardeildum í Svíþjóð, 
Noregi og Íslandi með 170 starfsmenn.

Verkefni

IVF klíníkin er að leita að nýjum starfsmanni á sérhæfða 
tæknifrjóvgunarrannsóknarstofu.  Verkefnin sem tilheyra 
starfinu eru meðhöndlun eggja og sæðis, ræktun og 
meðhöndlun fósturvísa, smásjárfrjóvgun,  ásamt frystingu 
eggja, sæðis og fósturvísa. 

Ert það þú sem við erum að leita að?

Við erum að leita að þér sem ert með líffræði eða lífeinda- 
fræði menntun.  Þú þarft að  að hafa reynslu af frumu-
rannsóknarstofu og frumuræktunum og helst af öllu hefurðu 
reynslu eða menntun á sviði tæknifrjóvgana.

Vinnan okkar er teymisvinna og því er mjög mikilvægt að 
þú hafir mjög góða samskiptahæfileika og njótir þess að 
vinna með öðrum. Fyrir þér eru gæðastarf og nákvæmni 
sjálfsagðir hlutir og þú ræður við að vinna skilvirkt og af 
yfirvegun á álagstoppum.  Þú hefur ríka ábyrgðartilfinningu, 
þjónustulund og  metnað til að sinna  markmiðum deildar- 
innar um stöðugt betri starfsemi  í þágu sjúklinganna.

Vinnutími

80-100% starf samkvæmt samkomulagi sem unnið er frá 
8-16 á virkum dögum ásamt helgarvinnu 1-2 helgar í mánuði. 
Í fyrstu verður ráðið til reynslu í 6 mánuði.

Umsóknir

Sendu okkur umsókn á Þóris Harðarsonar  
(thorir.hardarson@fertilitetscentrum.se)  og segðu okkur frá 
hversvegna þú sækist eftir starfinu og láttu starfsferilsskrá 
fylgja með.  Umsóknarfrestur er til 21 janúar og viðtöl fara 
fram í framhaldi af því.

Sölufulltrúi
Würth á Íslandi óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan sölufulltrúa til starfa
í Reykjavík.Würth samanstendur af rúmlega 400 fyrirtækjum í 84 löndum.Þar starfa
yfir 74.000 manns. Þjónusta okkar byggist á heimsóknum til viðskiptavina sem eru
skipulagðar á viku til mánaðar fresti. Í hverri heimsókn einbeitum við okkur að
heildarlausn fyrir hvern viðskiptavinahóp auk þess að fara yfir helstu söluvörur.
Við vinnum undir merkjum “fagfólk velur Würth”
Starfssvið:
Heimsóknir til viðskiptavina á öllu landinu
Sala á vinnufatnaði, öryggisskóm og öðrum persónuhlífum til viðskiptavina. 
Frágangur pantana

Við bjóðum:
Árangurstengd laun
Bifreið til afnota,farsíma og
tölvutengingu heima.
Góðan starfsanda
Fjölskylduvænt fyrirtæki

Menntun og hæfniskröfur:
Iðnmenntun kostur
Þekking á vörum Würth kostur
Reynsla af sölustörfum er skilyrði
Vilji og metnaður til að ná árangri
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Hvetjum konur sem karla til að sækja um starfið
Umsjón með starfsumsóknum hefur Róbert H. Hnífsdal Halldórsson sölu og markaðsstjóri, 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsóknir í tölvupósti á 
robert@wurth.is með ferilskrá og mynd  -  Umsóknarfrestur er til 19.janúar 2018.

Sérfræðingar í fyrirtækjaráðgjöf
Við leitum að öflugu starfsfólki til að leysa krefjandi verkefni fyrir viðskiptavini fyrirtækjaráðgjafar Arion banka. 
Fyrirtækjaráðgjöf veitir fyrirtækjum og fjárfestum m.a. ráðgjöf við kaup og sölu fyrirtækja, fjármögnun, 
skráningu verðbréfa í Kauphöll og verðbréfaútboð auk greininga á fjárfestingakostum. Í deildinni starfar öflugur 
hópur sérfræðinga með mikla þekkingu og reynslu. Verkefni deildarinnar eru umfangsmikil, unnin í teymum og 
krefjast framúrskarandi samskiptahæfileika.

Ert þú til í krefjandi 
verkefni?

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórbergur Guðjónsson, forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar, sími 444 6823, 
netfang thorbergur.gudjonsson@arionbanki.is og Hanna María Pálmadóttir mannauðsstjóri, sími 444 6333, 
netfang hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar 2018. Sótt er um á www.arionbanki.is.  

Helstu verkefni
•  Greiningarvinna og verðmöt
•  Mótun á tillögum og gerð kynningarefnis
•  Samskipti við lykilstjórnendur fyrirtækja og fjárfesta
•  Þátttaka í samningaviðræðum

Hæfniskröfur
•  Frumkvæði, drifkraftur, eljusemi, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum
•  Mjög gott vald á íslensku og ensku
•  Þekking og reynsla í notkun PowerPoint og Excel
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Framhaldsnám og reynsla af störfum á fjármálamarkaði er kostur

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

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



Spennandi störf
hjá VIRK

Reyndir sálfræðingar eða 
sjúkraþjálfarar óskast
Störfin henta mjög vel fyrir reynda sálfræðinga og sjúkraþjálfara sem 
vilja færa sig úr framlínunni og nýta starfskrafta sína í þágu þverfag-
legrar teymisvinnu. 

Helstu verkefni
• Skimun, greining og kortlagning á vanda einstaklinga
 í þjónustu VIRK
• Gerð áætlana fyrir starfsendurhæfingu
• Rýna framgang mála m.t.t. hindrana hvað varðar þátttöku
 á vinnumarkaði
• Samstarf við heilbrigðisstéttir varðandi einstaklinga
 í þjónustu VIRK
• Umsjón með krefjandi og flóknum verkefnum
• Ákvarðanataka í málum einstaklinga í þjónustu VIRK
• Þróunar- og umbótastarf

Menntunar- og hæfnikröfur

• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur eða sjúkraþjálfari
• Viðamikil reynsla af klínískri vinnu í sínu fagi
• Jákvæð reynsla af þverfaglegri samvinnu
• Þekking á verkefnastjórnun
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Sveigjanleiki og jákvætt viðmót
• Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund
• Reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er kostur
• Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu er kostur
• Framhaldsmenntun á fagsviðinu er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Atvinnulífstengill
Óskum eftir að ráða fjölhæfan, líflegan og metnaðarfullan einstakling
í starf atvinnulífstengils. Megináherslur í verkefnum atvinnulífstengils 
er að virkja fyrirtæki og stofnanir atvinnulífsins til að taka ríkan þátt í
starfsendurhæfingu og auðvelda þannig endurkomu til vinnu eftir
veikindi eða slys.

Helstu verkefni
• Mynda samband við og heimsækja fyrirtæki og stofnanir
 í þeim tilgangi að finna viðeigandi störf fyrir einstaklinga í
 starfsendurhæfingu
• Ráðgjöf vegna einstaklinga í þjónustu og aðstoð við atvinnuleit
• Samstarf við þverfagleg teymi m.a. með þátttöku í fundum og öflun  
 og miðlun upplýsinga
• Framfylgja verkferlum, annast skráningu og skýrslugerð
• Veita fyrirtækjum sem ráða til sín einstaklinga í starfsendurhæfingu 
 stuðning og samtvinna þannig starfendurhæfingarferilinn við
 atvinnuþátttökuna

 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Metnaður, frumkvæði og fagmennska
• Hagnýt starfsreynsla og mjög góð þekking á vinnumarkaði
• Ástríða fyrir því að starfa úti í samfélaginu og vera á ferðinni
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
• Félagslyndi, frumkvæði og jákvætt viðmót
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Gott vald á íslensku og ensku ásamt góðri tölvukunnáttu

Bókhaldsfulltrúi
Óskum eftir að ráða bókhaldsfulltrúa sem sér um bókun reikninga, 
afstemmingar og önnur bókhaldsstörf á fjármálasviði VIRK.

 

Helstu verkefni
• Bókun reikninga
• Yfirferð reikninga
• Móttaka og skráning skilagreina
• Afstemmingar

Menntunar- og hæfnikröfur
• Nám sem nýtist í starfi
• Viðkennt bókaranám er kostur
• Reynsla af bókarastörfum æskileg
• Góð kunnátta á bókhaldsforritum æskileg
• Góð færni í Excel og almenn tölvufærni skilyrði
• Skipulagshæfileikar og nákvæm vinnubrögð
• Heiðarleiki og þjónustulund
• Góð samskiptafærni

Hlutverk VIRK

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða 
slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í 
samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum 
ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er 
leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK 
standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekanda á vinnu-
markaði. 

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á 
jákvæðan starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa 
jákvæða menningu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, 
virðing og metnaður og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi 
í störfum sínum. 

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2018.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningar-
bréf þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig
viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur starfsins. 
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Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Umsóknarfrestur 
er til 29. janúar

Hægt er að sækja 
um starfið rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri 
stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum upp á 
góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga. 

• Bóklegt atvinnuflugmanns-
próf. Háskólanám sem nýtist í 
starfi er kostur.

• Kostur ef viðkomandi er
eða hefur verið handhafi 
atvinnuflugmannsskírteinis og 
kennaraáritunar eða hafi 
reynslu af þjálfun einstaklinga 
í flugi.

• Mjög góð tölvukunnátta.
• Mjög góð tök á íslensku

og ensku í rituðu og
töluðu máli.

Samgöngustofa óskar eftir að ráða prófstjóra / eftirlitsmann 
með flugskólum í þjálfunar- og skírteinadeild flugs.

Prófstjóri og eftirlitsmaður í flugi

Starfið felst einkum í skipulagningu, gerð og framkvæmd bóklegra 
atvinnu- og einkaflugmannsprófa í samræmi við kröfur EASA. Einnig 
er um að ræða þátttöku í eftirliti með flugskólum. Í starfinu felast 
mikil samskipti við flugnema, flugskóla og umsækjendur um 
flugtengd skírteini. Starfshlutfall er 100%.

• Hæfileiki til að greina og 
útskýra með skýrum hætti 
viðeigandi reglugerðarkröfur 
og áhugi á flugmálum.

• Reynsla af gæðakerfum 
og/eða úttekum er kostur.

• Hæfileiki til að tileinka sér 
gæða- og öryggisstjórnunar-
kerfi er nauðsynlegur.

• Sjálfstæð vinnubrögð
og frumkvæði.

 Menntunar- og hæfniskröfur Menntunar- og hæfniskröfur

Öflugu fólki
Samgöngustofa leitar að

• Hafa lokið námi í skipa-
tæknifræði, véltæknifræði, 
skipaverkfræði eða 
vélaverkfræði.

• Reynsla af störfum við tæknimál 
skipa er kostur.

• Góð almenn tölvukunnátta.

• Gott vald á íslensku og ensku í 
rituðu og töluðu máli. Þekking 
á dönsku, sænsku eða norsku
er kostur.

• Jákvæðni og færni í 
mannlegum samskiptum.

• Þarf að geta unnið sjálfstætt.

 Menntunar- og hæfniskröfur Menntunar- og hæfniskröfurSamgöngustofa óskar eftir að ráða sérfræðing 
í skipatæknideild. 

Sérfræðingur í skipatæknideild

Starfið felst í mati á tæknigögnum um öryggi skipa og viðeigandi 
hönnunargögnum, t.d. yfirferð á stöðugleikagögnum, hleðslu-
prófunum, öryggisplönum o.fl. Starfið felur í sér samskipti við 
útgerðir og flokkunarfélög vegna skoðana og tæknigagna. 
Starfshlutfall er 100%.

• Hafa lokið námi í skipa-
tæknifræði, véltæknifræði, 
skipaverkfræði, vélaverk-
fræði, skipasmíði eða 
vélvirkjun.

• Skipstjórnar- eða 
vélstjórnarréttindi.

• Hafa marktæka reynslu af 
umsjón eða eftirliti með 
ástandi skipa og 
skipsbúnaðar, skipahönnun 
eða viðhaldi.

• Þekking á kröfum um
öryggi skipa.

• Gott vald á íslensku og ensku í 
rituðu og töluðu máli. Þekking 
á dönsku, sænsku eða norsku 
er kostur.

• Góð almenn tölvukunnátta.
• Jákvæðni og færni í 

mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð vinnubrögð

og frumkvæði.

 Menntunar- og hæfniskröfur Menntunar- og hæfniskröfurSamgöngustofa óskar eftir að ráða skipaeftirlitsmann í deild 
skipaeftirlits og leyfisveitinga.

Skipaeftirlitsmaður

Starfið felst í að sinna eftirliti með stærri skipum, útgáfu 
starfsleyfa, gerð skoðunarhandbóka og verklagsreglna, eftirliti 
með skoðunaraðilum skipa og öðrum verkefnum sem til falla. 
Starfshlutfall er 100%.



LAUS STÖRF Á ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

Nánari upplýsingar um störfin fást með því að senda tölvupóst á starf@eimskip.is 
Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is. Umsóknarfrestur er til 24. janúar 2018.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.

rafvirki / rafvélavirki 
Starfið felur í sér almenna raflagnavinnu, viðhald og nýlagnir. 
Einnig viðhald á tækjum, búnaði o.fl. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
� Sveinspróf í rafvirkjun eða rafvélavirkjun
� Reynsla af viðgerðum á lyfturum og 
 frystikerfum er æskileg
� Reynsla af stýribúnaði og raflögnum er æskileg
� Íslenskukunnátta er skilyrði 
� Góð þjónustulund, jákvæðni og hæfni í 
 mannlegum samskiptum

vélaviðgerðir
Starfið felst í viðhaldi og viðgerðum á bílum, vinnuvélum og 
tækjum. Einnig viðgerðum og lestri á raf- og glussakerfum, 
auk bilanagreininga. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
� Vélstjóri, vélvirki, bifvélavirki eða sambærileg iðnmenntun  
 sem nýtist í starfi
� Reynsla af viðgerðum á lyfturum eða vinnuvélum er kostur
� Íslenskukunnátta er skilyrði
� Góð þjónustulund, jákvæðni og hæfni í 
 mannlegum samskiptum

starfsmaður á rafmagnsverkstæði 
Starfsmaður sinnir forskoðun frystigáma, minniháttar 
viðhaldi og viðgerðum á frystigámum. Auk annarra 
tilfallandi starfa. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
� Reynsla af sambærilegum störfum æskileg 
� Verklagni, vinnusemi, frumkvæði og vönduð vinnubrögð 
� Góð þjónustulund, jákvæðni og hæfni í 
 mannlegum samskiptum

Eimskip leitar að öflugum starfsmönnum á Þjónustuverkstæði Eimskips í Sundahöfn. Þjónustuverkstæðið ber ábyrgð á viðgerðum og viðhaldi vinnuvéla og tækja í rekstri félagsins. 
Um er að ræða fullt starfshlutfall, þar sem unnið er á tvískiptum vöktum, í ¡ölbreyttu og spennandi starfsumhverfi. 

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

Hjá félaginu starfa um 3000 manns í 20 löndum. 

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

FORRITARI
Össur leitar að forritara til starfa í vöruþróun á rafeindastýrðum lækningabúnaði. Um er að ræða C/C++ forritun á 

ígreyptum kerfum (embedded systems) sem keyra á ARM örtölvu.  Forritarastaðan er í alþjóðlegu teymi sérfræðinga 

sem vinnur að næstu kynslóð lækningatækja (wearable robotics).

Össur leitar að fjólhæfum einstaklingi í fjölbreytt starf sem felst í þróun og prófunum á rafstýrðum lækningabúnaði í 

Bionic vörulínu Össurar ásamt því að hafa umsjón með rafmagnsbúnaði  þróunardeildar.

STARFSSVIÐ
•   C/C++ forritun fyrir lækningatæki sem notar ARM örtölvu

•   Þátttaka í þarfagreiningu í samvinnu við innri og ytri aðila

•   Skjölun á kóða

•   Hönnun og útfærsla á skilvirkum prófunarbúnaði

     og prófunaraðferðum

•   Hugbúnaðarprófanir (verification) samkvæmt alþjóðlegum stöðlum

•   Þátttaka í áhættugreiningu

HÆFNISKRÖFUR
•   Háskólapróf á sviði hugbúnaðarþróunar

•   Færni í greiningu og úrlausn vandamála

•   Mjög góð færni í skrifaðri og talaðri ensku

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2018.
Sótt er um störf á vef Össurar, ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

RAFMAGNSTÆKNIFRÆÐINGUR

STARFSSVIÐ
•   Bygging frumgerða af rafmagnstækjum

•   Samsetning, villuleit, lagfæringar og breytingar á rafmagnstækjum

•   Hönnun á prófunarbúnaði

•   Umsjón með rafmagnsbúnaði

•   Umsjón með kvörðun og viðhaldi á tækjum

•   Skjölun á þróunarvinnu og prófunum

ÞEKKING & KUNNÁTTA SEM NÝTIST Í STARFI
•    eCAD (Altium Designer)

•    CAD (Solidworks)

•    Reynsla af framleiðslu rafrása

•    Þekking á IPC stöðlum fyrir hönnun, viðgerðir, framleiðslu og gæðaskoðun

•    Forritun (C#, C++, C, VHDL)

HÆFNISKRÖFUR
•   Menntun í rafmagnstæknifræði, rafmagnsverkfræði eða

    sambærilegu námi

•   Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla

•   Reynsla af því að gera rafrásateikningar og leggja út

•   Góð tök á að lóða rafrásir

•   Góð enskukunnátta í rituðu og töluðu máli

•   Góð hæfni í mannlegum samskiptum

•   Frumkvæði í vinnubrögðum



Spennandi starf  
hjá Enterprise  
Rent-A-Car bílaleigu

Enterprise Rent-A-Car er með starfsstöðvar við Keflavíkurflugvöll og  
í Reykjavík og mögulegt er að vinna starfið frá báðum stöðum.

Enterprise Rent-A-Car leitar að öflugum aðila  
í starf innkaupastjóra & sölumanns notaðra bíla.

Klettagarðar 12, 104 Reykjavík • Arnarvöllur, 235 Reykjanesbær / Info@EnterpriseRentACar.is / www.EnterpriseRentACar.is / Sími 519 9300

Umsóknir óskast sendar á netfangið  
gardar.saevarsson@ehiglobal.is 
ásamt ferilskrá og mynd. Hvetjum  
konur jafnt sem karla til að sækja um. 

Umsóknarfrestur er til 23. janúar 2017.

Starfssvið
• Sala notaðra bíla.
• Umsjón með kaupum á nýjum bílum.
• Samskipti við birgja.
•	 Yfirumsjón	með	verkstæði	félagsins.
•	 Dagleg	umsýsla	bílaflota. 

Hæfniskröfur
•	 Menntun	sem	nýtist	í	starfi.
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
• Brennandi áhugi á bílum.
•	 Framúrskarandi	samskiptahæfileikar.
• Jákvæðni, frumkvæði og drifkraftur.
• Mjög góð enskukunnátta.

Æskilegt	er	að	umsækjendur	geti	hafið	störf	sem	fyrst.

Enterprise Rent-A-Car er alþjóðleg bílaleiga sem  
starfar í 90 löndum með 9.900 sölustaði um allan heim.
Enterprise Rent-A-Car hóf starfsemi á Íslandi árið 
2014,	félagið	hefur	vaxið	hratt	síðan	þá	og	er	í	dag	með	
í rekstri um 1.000 bíla í langtíma- og skammtímaleigu  
og er með um 50 starfsmenn á þremur útleigustöðvum.  
Hjá Enterprise starfar metnaðarfullt starfsfólk sem  
leggur sig fram við að veita framúrskarandi þjónustu. 
Enterprise Rent-A-Car á Íslandi er rekið af  
Bílaleigu Kynnisferða.

Alvogen er með starfsemi í 
35 löndum og hóf starfsemi 
sína á Íslandi árið 2010. 

Nú starfa um 180 sérfræð-
ingar og vísindamenn hjá 
systurfyrirtækjunum 
Alvotech og Alvogen á 
Íslandi.

www.alvogen.is

MARKAÐSFULLTRÚI
VIÐ LEITUM AÐ SÉRFRÆÐINGI TIL STARFA Á SÖLU- OG MARKAÐSSVIÐI

Helstu verkefni:  

 » Markaðssetning á vörum Alvogen á Íslandi

 » Kynningar á vörum fyrirtækisins og samskipti við heilbrigðisstarfsfólk 

 » Gerð kynningar- og fræðsluefnis

 » Greining og undirbúningur nýrra markaðstækifæra

 » Gerð markaðsáætlana og önnur gagnavinnsla

Menntunar- og hæfniskröfur:

 » MSc í lyfjafræði eða önnur heilbrigðismenntun sem nýtist í starfi 

 » Góð færni í mannlegum samskiptum og tengslamyndun

 » Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

 » Reynsla af sambærilegu starfi eða þekking á markaðsmálum (kostur)

 » Gott vald á ensku og íslensku

 » Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar nk. og sótt er um starfið á vefsíðu Alvogen; www.alvogen.is/storf-i-bodi.
Ef þú hefur spurningar varðandi starfið eða ráðningarferlið sendu þá tölvupóst á asta.fridriksdottir@alvogen.com 
og brynja.solmundsdottir@alvogen.com.

ALVOGEN

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Alvotech is a privately owned, fully integrated 
specialty biopharmaceutical company focused 
exclusively on development and manufacturing of 
high quality biosimilar products. We are specialists 
in biogeneric product creation, all along the value 
chain from cell line development to commercial 
manufacturing. Our common goal: to be a global 
leader in the biosimilar space and to deliver high 
quality cost competitive products to patients 
worldwide.

We come from all around the world, bringing 
literally thousands of years of combined knowl-
edge and expertise to our mission.

ABOUT ALVOTECH

Sæmundargötu 15-19, 
101 Reykjavík  PIONEERING BIOGENERICS

DS DEVELOPMENT

HUMAN RESOURCES

Alvotech is looking to recruit exceptional talents into a rapidly 
expanding international company. 
We are focused on creating and developing Pioneering Biogenerics 
using the knowledge and expertise of our dedicated professionals. 

Our state-of-the-art facility located in Vatnsmýri in Reykjavík is a 
testament to our ambition of creating leading quality biogenerics. 
For us to continue with our exciting projects we need to expand 
our teams with capable and ambitious talents to join us on our 
exciting journey.

Drug Substance Development Technician
Technician DS Development will be working as a part of the 
process development team who develop a robust upstream 
process to a target product titre and quality specification. 
Ability to learn quickly and follow instructions in a controlled 
enviroment is essential.

HR Specialist (temporary position February–November)
HR Specialist will develop and implement HR strategies and 
initiatives aligned with the overall business strategy. 
The specialist will support employees and managers with HR 
standards, ensure successful onboarding experience and have 
overall responsibility of the payroll process.

Mass Spectometry Senior Scientist
Mass Spectrometry Senior Scientist will be responsible for 
developing and/or transfer of LC-MS methods to support the 
development of our biosimilar products, analysis of samples 
and running and troubleshooting the mass spectometers. 

Technical Quality Agreements Specialist
Specialist TQ Agreements will manage the communication, 
negotiation and execution of technical quality agreements with 
contractors, suppliers and service providers for Alvotech as well 
as being responsible for the creation and management of 
technical agreement procedure and templates within Alvotech.

QA

ITANALYTICS

IT Validation Specialist
The IT validation specialist manages and executes validation 
and qualification of computer systems and IT infrastructure and 
furthermore ensures maintained status of validation/qualifica-
tion of IT systems.

Head of Analytical Development
The Head of Analytical Development will lead a group of 
scientists within Analytical Development supporting biosimilar 
programs. He/she will define the technical agenda for the ana- 
lytical development department and ensure alignment of the 
agenda with the relevant organizational goals.

Analytical Development Scientists
Analytical Development scientist will develop analytical 
methods, write method development protocols and reports, 
analyse samples, report and review data and work on validation 
of physicochemical methods.

Laboratory Technician
Laboratory Technician will work in accordance with GMP 
practices, conducting all activities in a compliant manner and 
be responsible for receiving samples, sample registration and 
distribution within the laboratories along with routine checks 
of laboratory equipment and other tasks within the laboratory.

Product Testing Scientists
Product Testing Scientist will analyze samples to support raw 
material, stability and product release testing activities as well as 
assisting in the preparation of release documentation along with 
using various analytical techniques for the analysis/release of 
monoclonal antibodies. 

Quality Assurance Specialist
QA Specialist is responsible for the planning of self-inspections 
within Alvotech along with recording of observations and 
corrective actions from self-inspection activities. He/she will 
assist in data gathering and setup of quality reviews for Alvotech 
suppliers and proactively identify, assess and incorporate best 
industry practice and new regulatory guidelines in area of 
expertise into Alvotech Quality System and SOPs.

For further information on all jobs please visit www.alvotech.com. The deadline for applications is the 
22nd of January 2018. Please submit CVs and cover letters in English for the application process.

DP MANUFACTURING AND DEVELOPMENT

Drug Product Development Scientist
The DP Development Scientist will manage the pharmaceutical 
development aspects of a biosimilar development project as a 
drug product subject-matter-expert in a cross-functional team. 
He/she will develop and characterize robust manufacturing 
processes for drug product manufacturing according to QbD 
principles and internal policies.

Drug Product Manufacturing Support
DP Manufacturing Support team works in accordance with 
GMP practices, conducting all activities in a compliant and safe 
manner. Activities include cleaning and preparing CNC and 
grade C areas for production along with visual inspection of 
media filled and product filled final dosage forms.

Drug Product Manufacturing Technician
DP Manufacturing Technician will carry out all activities required 
to produce a filled final dosage form, including aseptic filling, line 
clearances, coding and labeling of filled units, visual inspection 
as well as ensuring that the clean rooms are maintained in a 
operational state. The activities will be performed in full compli- 
ance with cGMP practices.

JOIN OUR DYNAMIC
TEAM OF EXPERTS



Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf.

Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Hitaveita Egilsstaða og 
Fella er sjálfstætt fyrirtæki í 
fullri eigu Fljótsdalshéraðs. 
Fyrirtækið  var stofnað 22. 
mars 1979. Hitaveitan rekur 
jafnframt vatnsveitu og 
fráveitukerfi Fljótsdalshéraðs. 
Virkjunarsvæði HEF er við 
Urriðavatn í Fellum og við 
Köldukvísl á Eyvindarárdal. 
Tæplega 3000 íbúar eru á 
veitusvæði HEF sem nær 
yfir þéttbýliskjarnana 
Egilsstaði og Fellabæ, inn 
Velli að Úlfsstöðum og út að 
Þrándarstöðum í Eiðaþinghá. 
Hitaveita Egilsstaða og 
Fella hefur þau markmið að 
framleiða orkugjafa, dreifa 
afurðum fyrirtækisins og styðja 
við hverja þá starfsemi sem 
nýtt getur þekkingu og búnað 
fyrirtækisins. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6241 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun og rekstri er nauðsynleg.
Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
Innsýn og þekking á tæknilegum þáttum í rekstri veitna.
Reynsla af samningagerð kostur.
Góð kunnátta í íslensku og ensku sem og geta til að tjá sig í 
ræðu og riti. 
Leiðtoga- og skipulagshæfileikar.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum.

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

Umsóknarfrestur

30. janúar 

Starfssvið 
Daglegur rekstur og stjórnun fyrirtækisins. 
Ábyrgð á fjármálum, áætlanagerð og eftirfylgni áætlana. 
Stjórnun starfsmanna. 
Umsjón með tæknibúnaði og hugbúnaði honum tengdum.
Umsjón með útboðum framkvæmda. 
Umsjón með eignum og búnaði. 
Tilboðs- og samningagerð. 
Samskipti og samstarf við hagsmunaaðila.

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf. óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á rekstri og 
stjórnun hita-, vatns- og fráveitu. 

Verkefnastjóri HáAust

Capacent — leiðir til árangurs

Fjarðabyggð, fyrirtæki og 
stofnanir í sveitarfélaginu, 
ásamt Fljótsdalshéraði og 
Háskólanum á Akureyri vinna 
að undirbúningi að stofnun 
Háskólaseturs Austfjarða. 
Verkefnastjórinn mun leiða 
undirbúninginn. Ráðið verður 
í starfið til tveggja ára með 
möguleika á framlengingu 
starfsins að þeim tíma liðnum.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6148 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á grunnstigi sem nýtist í starfi er skilyrði, 
meistarapróf er kostur.
Góð þekking á evrópsku háskólaumhverfi er kostur.
Góð þekking á íslensku stjórn- og menntakerfi er kostur.
Reynsla af stjórnun og rekstri / reynsla af verkefnastjórnun.
Færni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli.
Hugmyndaríki, lausnarmiðun og þolgæði.
Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.

�

�
�
�
�
�
�
�

�

�
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�
�
�

Umsóknarfrestur

22. janúar 

Starfssvið
Stefnumörkun, þarfagreining, daglegur rekstur og þróun á 
verkefnum.
Umsjón og eftirlit með verkefnum. 
Starfsmaður stýrihóps.
Fjármál og rekstur.
Kynningarmál og samskipti við fjölmiðla.
Umsjón með gerð aðildarsamninga.

Further details about job description and responsibilities can 
be found in Icelandic and English on www.fjardabyggd.is and 
on www.capacent.is.

Starfshópur um uppbyggingu háskólaseturs Austfjarða auglýsir eftir verkefnastjóra. Leitað er að kraftmiklum og úrræðagóðum 
aðila með brennandi áhuga á umbótaverkefnum byggðarlaga og uppbyggingarstarfi í háskólaumhverfi. Meðal verkefna er 
greining á þörfum fyrir háskólasetur og mótun framtíðarsýnar fyrir svæðisbundna háskólamenntun. Starfið hentar jafnt konum 
sem körlum.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Óskum eftir Bílamálara 
- eða vönum mönnum.  

Verða að geta starfað sjálfstætt.

Upplýsingar í síma 564 0606 eða bilastod@simnet.is

Ráðgjafar í Hlaðgerðarkot, 
meðferðarheimili Samhjálpar

Samhjálp óskar eftir að ráða tvo áfengis- og vímuefnaráðgjafa á 
meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot. Um er að ræða fullt starf. Við 
leitum að einstaklingum sem hafa áhuga og metnað til að sinna 
endurhæfingu áfengis- og vímuefnaneytenda. Gerð er krafa um 

háskólamenntun sem nýtist í starfi og reynslu af meðferðarstarfi.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Einarsdóttir
í 586 8641 eða gudrun@samhjalp.is

Umsóknir sendist fyrir 29. janúar nk. á netfangið
samhjalp@samhjalp.is merkt Ráðgjafi í Hlaðgerðarkoti.

 Hafnsögumaður Faxaflóahafna sf.
  

  
 

Auglýst er laust til umsóknar starf hafnsögumanns Faxaflóahafna sf.   
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða til starfa hafnsögumann. Starfsstöð hafnsögumannsins verður í  Reykjavík.   Starfið felst 
aðallega í leiðsögu skipa á svæði Faxaflóahafna sf., skipsstjórn dráttarbáta,  móttöku skipa og öðrum tilfallandi störfum. 
  
Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði:  
  
• Skipstjórnarréttindi – CB (2. stigs skipstjórnarnám) 
• Námskeið í Slysavarnarskóla sjómanna 
• Góð kunnátta í íslensku og ensku 
• Góð tölvukunnátta 
  
Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, á Grundartanga og í Borgarnesi. Hafnsögumenn Faxaflóahafna sf. 
sinna  verkefnum á þeim stöðum.  Unnið er á 12 klst vöktum allt árið. 
 
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið gudbjorg@faxi.is eigi síðar en 21. janúar2018. Þar sem í gildi eru 
ákvæði laga um hafnavernd þá er óskað eftir að umsækjandi geti lagt fram sakavottorð. 
 
Nánari upplýsingar gefur Gísli Jóhann Hallsson yfirhafnsögumaður í síma 5258900. 
 
 
 

 

Kerecis er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og framleiðir lækningavörur sem notaðar eru til með
höndlunar á margskonar vefjaskaða s.s. húðvandamálum, þrálátum sárum, munnholssárum heila bastsrofi 
og til enduruppbyggingar brjósta og kviðveggs. Innan Kerecis starfar öflugur hópur sérfræðinga sem náð 
hefur góðum árangri í þróun á lækningavörum. Tækni félagsins hefur vakið athygli á heimsvísu og á félagið 
í samstarfi um þróun og notkun víða um heim. Yfir þrjátíu starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu á Ísafirði, í 
Reykjavík og á Washington D.C. svæðinu.

Sérfræðingur
Starfsmaður starfar innan deildar vöruþróunar, skráninga og gæðastjórnunar. Viðfangsefni eru fjölbreytt 
og mikilvægt að starfsmaður sé sveigjanlegur og tilbúinn að læra nýja hluti. Sjálfstæði og ábyrgð mun fara 
eftir reynslu viðkomandi. Kerecis er ört stækkandi og bíður uppá mikil tækifæri til þróunnar í starfi.

Helstu verkefni:
•Þátttaka í verkefnum er snúa að öflun markaðsleyfa
•Viðhald á skráningum
•Breytingarverkefni í vöruhönnun
•Vöruþróun
•Áhættumat
•Gilding á hönnun
•Ýmis önnur verkefni innan vöruþróunar og skráninga

Menntun og reynsla:
•Háskólapróf

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum sýnt:
•Sjálfstæði í vinnubrögðum
•Skipulagni
•Nákvæmni í vinnubrögðum

Vinnustaður er starfsstöð félagsins á Ísafirði.
Frekari upplýsingar veitir Sverrir Briem hjá Hagvangi (sverrir@hagvangur.is) 
Umsóknir fyllast út á www.hagvangur.is.

Sérfræðingur

Umsóknarfrestur er til og með 
31. janúar 2018.
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Skrifstofustarf
Óbyggðanefnd auglýsir laust til umsóknar starf skrifstofumanns á 
skrifstofu nefndarinnar. Um er að ræða 50% starf.

Óbyggðanefnd er úrskurðarnefnd á stjórnsýslustigi, skipuð af 
forsætisráðherra, og hefur það hlutverk að skera úr um eignar-
réttarlega stöðu lands á grundvelli þjóðlendulaga nr. 58/1998. Á 
vegum nefndarinnar fer fram viðamikil gagnaöflun vegna þeirra 
mála sem eru til meðferðar hverju sinni.

Starfið felst einkum í:
• Umsjón með ýmsum þáttum er varða öflun gagna, skráningu 

þeirra, fjölföldun og vistun.
• Umsjón með útgáfu kynningarefnis vegna krafna málsaðila  

og útgáfu ársskýrslna.
• Umsjón með vefsíðu nefndarinnar.
• Bókhaldsmerkingu og annarri afgreiðslu reikninga.
• Undirbúningi, öflun aðfanga og frágangi vegna funda nefndar- 

innar, sem og vettvangsferða um ágreiningssvæði.
• Samskiptum við ýmsa aðila sem tengjast störfum nefndarinnar.
• Ýmsum öðrum verkefnum á sviði skrifstofuhalds.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
• Sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð. 
• Mjög gott vald á rituðu máli.
• Mjög góð samstarfs- og samskiptahæfni.
• Æskilegt er að viðkomandi búi yfir reynslu eða sérhæfingu 
 á sviði skrifstofuhalds.
• Góð tölvukunnátta og reynsla af notkun rafrænnar málaskrár 

er æskileg.

Um launakjör fer eftir kjarasamningi SFR og ríkisins.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil skulu 
sendar óbyggðanefnd, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík, eða á  
netfangið: postur@obyggdanefnd.is.  
Umsóknarfrestur er til  29. janúar 2018. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. Umsóknir gilda í sex mánuði frá birtingu 
þessarar auglýsingar. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Magnússon  
framkvæmdastjóri í síma 563 7000. 

Fellaskóli auglýsir laust til 
umsóknar tímabundið 100% starf 

grunnskólakennara 
Fellaskóli er heildstæður grunnskóli í Reykjavík þar sem 
meira en helmingur nemenda hefur annað móðurmál en 
íslensku. Nemendur skólans eru um 350 og starfsmenn um 
70. Í Fellaskóla er litið svo á að menningarlegur fjölbreytileiki 
auðgi skólastarf og lögð er áhersla á að virðing sé borin fyrir 
uppruna og menningu einstaklinga. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur   
 og foreldra
• Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og  
 samstarfsfólki
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra  
 og annað fagfólk
• Að vinna í teymi með öðru starfsfólki
 
Hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari
• Áhugi á að starfa með börnum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Faglegur metnaður
• Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
• Íslenskukunnátta

Starfið er laust nú þegar. 
Umsóknarfrestur er til 24. janúar 2018.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, skólastjóri, í síma 411 7530 
eða með því að senda fyrirspurn á netfangið  
sigurlaug.hrund.svavarsdottir@rvkskolar.is 

Skóla- og frístundasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

 

Háskóli Íslands leitar að öflugum stjórnanda og leiðtoga fyrir Menntavísindasvið 
sem er eitt af fimm fræðasviðum skólans. 
Frá 1. júlí 2018 skiptist Menntavísindasvið í fjórar deildir. Á sviðinu starfa um 150 starfsmenn og nemendur eru um 2000 
talsins. Forseti Menntavísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er æðsti yfirmaður og akademískur leiðtogi fræða-
sviðsins og stjórnar daglegri starfsemi þess. Með forseta fræðasviðs starfar öflugt teymi stjórnenda og sérfræðinga.

Ráðið verður í starfið til fimm ára en í samræmi við reglur nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands er mögulegt að framlengja 
ráðningartímann um allt að fimm ár til viðbótar. Forseti fræðasviðs er ráðinn af rektor að fenginni umsögn sérstakrar 
nefndar um ráðninguna. Við ráðningu verður miðað við að sá er starfið hlýtur falli sem best að aðstæðum og þörfum 
fræðasviðsins. Áætlað er að ráðið verði í starfið frá 1. júlí 2018.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2018.

Umsóknir skulu berast í rafrænu formi á starfsumsóknir@hi.is merkt HI17110170. Umsóknargögn sem ekki eru send
í rafrænu formi skulu berast til starfsmannasviðs Háskóla Íslands, Sæmundargötu 6, 101 Reykjavík. Öllum umsækj-
endum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. 

Með umsókn þarf að fylgja greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda og hvernig hann hyggst vinna samkvæmt
stefnu Háskóla Íslands 2016–2021.

Upplýsingar um umsóknargögn, starfið og ráðningarferlið eru á slóðinni: hi.is/haskolinn/forseti_menntavisindasvids.

Frekari upplýsingar um starfið veita Steinunn Gestsdóttir, aðstoðarrektor kennslu og þróunar, netfang steinuge@hi.is, 
sími 5254047 og Ásta Möller, sviðsstjóri starfsmannasviðs, netfang astam@hi.is, sími 5254355.

Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun háskólans.

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og 
vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn eru í föstum störfum við skólann
og um 2.200 lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 12.500. Háskóli Íslands starfar
á fimm fræðasviðum, býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins 
sem býður grunnnám og framhaldsnám í öllum helstu fræðigreinum.

Forseti fræðasviðs ber m.a. ábyrgð á:

• Öflugri liðsheild og faglegu samstarfi innan sviðsins
• Fjármálum og rekstri fræðasviðs og stofnana

sem undir það heyra
• Útfærslu og framkvæmd stefnu Háskóla Íslands

á vettvangi fræðasviðs
• Gæðum kennslu, rannsókna og þjónustu
• Stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins
• Tengslum við innlenda og erlenda samstarfsaðila
• Mannauðsmálum
• Húsnæðismálum fræðasviðsins, að höfðu

samráði við rektor

Forseti fræðasviðs ber m.a. ábyrgð á:

• Öflugri liðsheild og faglegu samstarfi innan sviðsins
• Fjármálum og rekstri fræðasviðs og stofnana

sem undir það heyra
• Útfærslu og framkvæmd stefnu Háskóla Íslands

á vettvangi fræðasviðs
• Gæðum kennslu, rannsókna og þjónustu
• Stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins
• Tengslum við innlenda og erlenda samstarfsaðila
• Mannauðsmálum
• Húsnæðismálum fræðasviðsins, að höfðu

samráði við rektor

Umsækjendur skulu hafa:

• Akademískt hæfi sem og þekkingu og reynslu
af háskóla- og/eða rannsóknastarfi

• Leiðtogahæfileika og frumkvæði í starfi
• Metnaðarfulla og skýra framtíðarsýn fyrir 

fræðasviðið
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð

í mannlegum samskiptum
• Reynslu af stjórnun og stefnumótun
• Góð tök á íslensku og ensku í töluðu

og rituðu máli 

Umsækjendur skulu hafa:

• Akademískt hæfi sem og þekkingu og reynslu
af háskóla- og/eða rannsóknastarfi

• Leiðtogahæfileika og frumkvæði í starfi
• Metnaðarfulla og skýra framtíðarsýn fyrir 

fræðasviðið
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð

í mannlegum samskiptum
• Reynslu af stjórnun og stefnumótun
• Góð tök á íslensku og ensku í töluðu

og rituðu máli 
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Sölufulltrúi
Würth á Íslandi óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan sölufulltrúa til starfa
í Reykjavík.Würth samanstendur af rúmlega 400 fyrirtækjum í 84 löndum.Þar starfa
yfir 74.000 manns. Þjónusta okkar byggist á heimsóknum til viðskiptavina sem eru
skipulagðar á viku til mánaðar fresti. Í hverri heimsókn einbeitum við okkur að
heildarlausn fyrir hvern viðskiptavinahóp auk þess að fara yfir helstu söluvörur.
Við vinnum undir merkjum “fagfólk velur Würth”
Starfssvið:
Heimsóknir til viðskiptavina
Sala á rekstrarvörum og verkfærum til viðskiptavina 
Frágangur pantana

Við bjóðum:
Árangurstengd laun
Bifreið til afnota,farsíma og
tölvutengingu heima.
Góðan starfsanda
Fjölskylduvænt fyrirtæki

Menntun og hæfniskröfur:
Iðnmenntun kostur
Þekking á vörum Würth kostur
Reynsla af sölustörfum er skilyrði
Vilji og metnaður til að ná árangri
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Hvetjum konur sem karla til að sækja um starfið
Umsjón með starfsumsóknum hefur Róbert H. Hnífsdal Halldórsson sölu og markaðsstjóri, 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsóknir í tölvupósti á 
robert@wurth.is með ferilskrá og mynd  -  Umsóknarfrestur er til 19.janúar 2018.



Svæðisstjóri
á höfuðborgarsvæðinu

Starfs- og ábyrgðarsvið 
• Samskipti og upplýsingagjöf til viðskiptavina 
• Skipuleggja og samhæfa vinnu við veitukerfin s.s. lokanir og 

tengingar 
• Gangsetja úrbætur til að leysa úr bilunum 
• Undirbúa verkefni og koma þeim til úrvinnslu
• Vinna tillögur og gögn fyrir ársfjórðungslega fjárhagsspágerð
• Vakta kostnað verkefna og stýra í samræmi við áætlanir 
• Stuðla að úrbótum í öryggismálum

Hjá Veitum er frábær starfsandi, mikil ánægja með stjórnendur og allur aðbúnaður fyrsta flokks. Við leggjum mikla áherslu
á jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að vaxa í starfi. Við rekum stærsta veitukerfi landsins
og úrræðagóðir starfsmenn gegna lykilhlutverki við að halda viðskiptavinum okkar í sambandi – alla daga.

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

Við óskum eftir að ráða öflugan einstakling í teymi svæðisstjóra Veitna á höfuðborgarsvæðinu. 
Svæðisstjóri er lykilaðili í samskiptum og upplýsingagjöf við viðskiptavini okkar og gangsetur 
nauðsynlegar úrbætur í veitukerfunum. Við leitum að einstaklingi sem er skipulagður, 
úrræðagóður og lipur í samskiptum. 

„Heildarlengd lagnanna okkar
er svipuð vegalengdinni
frá Reykjavík til Sjanghæ.”

Menntunar- og hæfnikröfur
• Tæknifræði- eða iðnmenntun
• Góð almenn tölvufærni nauðsynleg 
• Þekking á veitukerfum æskileg 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið rökstudd. 

Við tökum á móti umsóknum á www.veitur.is þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna.
Frekari upplýsingar veitir Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir, mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@veitur.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 23.janúar. 

Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi. Við hvetjum jafnt konur sem karla
til að sækja um starfið.  



MATRÁÐUR & LEIÐBEINANDI
UNDRALAND lítill leikskóli í Kópavogi,  

óskar eftir áhugasömum og jákvæðum matráð.
Vinnutími 9:30-13:30

Einnig vantar áhugasaman, jákvæðan og duglegan leið- 
beinanda í 100% starf til júlí 2018 Íslenskukunnátta skilyrði.

Allar uppl. í s.554-0880 kl. 9-16

Leikskólinn UNDRALAND ehf. - Hábraut 3  Kóp.

Apótekarinn óskar eftir að ráða lyfjafræðing til starfa 
í apótekum okkar á Akureyri.

Taktu frá tíma til að hugsa 
um heilsu okkar hinna

- lægra verð

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

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi 
starf með sveigjanlegum vinnutíma.
Viðkomandi lyfjafræðingur fær tækifæri 
til að kynnast starfi lyfsöluleyfishafa 
í afleysingum og hefur þannig möguleika 
á að bæta við sig þekkingu á því sviði.

Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði og gilt 
starfsleyfi, brennandi áhuga á þjónustu 
og jákvæða lund, þá gætum við verið að 
leita að þér.
 

Umsóknir merktar „lyfjafræðingur“ ásamt
ferilskrá sendist á starf@apotekarinn.is
fyrir 21. janúar nk.

VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT  
Á ÍSLANDI

Óskar eftir að ráða starfsmann á skoðunarsvið fyrirtækisins.

Við óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og 
jákvæðum einstaklingum til starfa hjá traustu fyrirtæki.  

Áhugi á björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og  
tölvukunnáttu er kostur.

Nákvæm vinnubrögð og handlægni er skilyrði fyrir starfinu,
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á vhj@viking-life.com 

eigi síðar en 28. janúar 2018.

Sumar og framtíðarstörf hjá Airport Associates 2018

Farþega – og farangursþjónusta
Innritun og ýmis þjónusta við farþega. Stúdentspróf eða sambærileg menntun 
æskileg, tölvukunnátta og góð enskukunnátta.  
Lágmarksaldur 19 ár.

Fraktvöruhús
Skimun, móttaka og afhending á flugfrakt. Ökuréttindi, tölvukunnátta, 
enskukunnátta, vinnuvélaréttindi æskileg. Lágmarksaldur 18 ár.

Hlaðdeild
Hleðsla og afhleðsla farangurs og frakt. Ökuréttindi, enskukunnátta, 
vinnuvélaréttindi æskileg. Lágmarksaldur 18 ár. 

Hleðslueftirlit
Gerð hleðsluskráa, þjónusta við áhafnir og samræming gagna frá öðrum 
deildum. Stúdentspróf æskilegt, tölvukunnátta og góð enskukunnátta. 
Lágmarksaldur 20 ár

Ræsting flugvéla
Ökuréttindi, enskukunnátta. Lágmarksaldur 18 ár. 

Mikilvægt er að umsækjendur búi yfir færni í mannlegum samskiptum, hafi ríka 
þjónustulund, séu stundvísir og agaðir í starfi en jafnframt sveigjanlegir. 
Reynsla á sviði flugafgreiðslu er kostur.

Sótt er um störfin rafrænt á www.airportassociates.com.
Umsóknarfrestur starfa er til 20. febrúar 2018

Passenger services
Passenger handling at the airport terminal. Good computer skills, english 
knowledge and great customer service skills. 
Minimum age is 19 years.

Cargo warehouse
Screening, buildup/breakdown, reception and delivery of air freight in 
warehouse. Valid driving license required and english knowledge. Minimum 
age is 18 years. 

Ramp handling
Loading and offloading of luggage, cargo and mail to and from aircrafts. Valid 
driving license required and english knowledge. 
Minimum age is 18 years. 

Aircraft cleaning
Cleaning aircrafts arriving and departing at Keflavik Airport. Driving license 
required and english knowledge. 
Minimum age is 18 years. 

It is important that all applicants have good english skills, are good in human 
relations, service minded and are punctual and flexible. 

Applications are submitted electronically on the website 
www.airportassociates.com.
Deadline is the 20th of February 2018. 

Vilt þú starfa í skemmtilegu og alþjóðlegu starfsumhverfi?

Airport Associates leitar að starfsfólki í 
sumarstörf sem og framtíðarstörf. Um er að ræða 
hluta– og heilsdagsstörf í vaktavinnu.

Summer and permanent positions at Airport 
Associates 2018.

Fagval óskar eftir starfsmönnum  
Fagval óskar eftir að ráða starfsmenn til starfa við smíði og 
uppsetningu á álhurðum og gluggum. 
Fagval er rótgróið fyrirtæki og hefur áratuga reynslu af smíði á 
álhurðum, gluggum og sjálfvirkum rennihurðum.  
Verkstæðið er þrifalegt og vel tækjum búið. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja reynslu af smíði en 
einnig kemur til greina að ráða laghentan mann og þjálfa upp 
frá grunni. 

Upplýsingar veitir Guðmundur Víðir sími 899 4411 
Áhugasamir vinsamlegast leggið inn umsókn á efirfarandi 
netfang; fagval@fagval.is

 18 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 3 .  jA N úA R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Hveragerðisbær  
leitar að  
öflugum  
starfsmönnum
Í boði eru áhugaverð störf í barnvænu og skemmtilegu um-
hverfi. Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.600 
íbúa. Samgöngur við bæjarfélagið eru framúrskarandi en 
einungis er um 30 mínútna akstur til Reykjavíkur. Öll þjón-
usta er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunnskóli, 
tónlistarskóli og framhaldsskóli innan seilingar. Íþrótta- og 
menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur 
kost á fjölbreyttri útivist í fallegu umhverfi. 

Forstöðumaður bókasafns
Leitað er eftir kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi til að leiða öflugt og 
líflegt starf bókasafnsins í Hveragerði. Um 100% stöðu er að ræða. 
Starfið felur í sér allt sem viðkemur starfsemi bókasafns svo sem rekstur, manna-
forráð, gerð fjárhagsáætlana, innkaup, grisjun, stjórnun, skipulag safnkennslu, 
umsýslu og fleira. Forstöðumaður kemur fram fyrir hönd safnsins og sér um kynn-
ingarmál þess, skipuleggur þjónustu safnsins og leiðir faglega starfsemi þess.  

Menntun, reynsla og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði er skilyrði 
• Starfsreynsla  á almenningsbókasafni og/eða skóla æskileg
• Reynsla af starfi með börnum og ungmennum og kunnátta á bókasafns- 

kerfið Gegni, er kostur
• Góð þekking á menningarstarfi
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og skipulagshæfni
• Góð tölvukunnátta
• Leiðtogahæfileikar og góð færni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli

Nánari upplýsingar um starfið gefur Hlíf S. Arndal, núverandi forstöðumaður 
bókasafns í síma 483-4531 eða í tölvupósti boksafn@hveragerdi.is og Jóhanna 
M. Hjartardóttir, menningar og frístundafulltrúi í síma 483-4000, netfang jmh@
hveragerdi.is

Starfsmaður í frístundaskóla og félagsmiðstöð
Óskað er eftir drífandi og hugmyndaríkum einstaklingi í 100% stöðu við frístundaskóla bæjarins  
og félagsmiðstöðina Skjálftaskjól. 
Í starfinu felst þátttaka í skipulagningu og framkvæmd starfs frístundaskóla  
Hveragerðisbæjar. Börn í 1.- 4. bekk dvelja í frístundaskóla og taka þar þátt í skipulögðum frístund-
um, frjálsum leik o.fl. Ennfremur mun starfsmaðurinn taka þátt í skipulagningu og framkvæmd starfs 
félagsmiðstöðvarinnar Skjálftaskjóls. Hana sækja börn í 5.-10. bekk eftir skóla, tvo daga í viku. 

Menntun, reynsla og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði tómstunda- og félagsmálafræði eða sambærileg menntun er æskileg. 
• Reynsla af starfi með börnum og unglingum er skilyrði
• Samviskusemi, vönduð og skipulögð vinnubrögð, ásamt framúrskarandi samskiptahæfni
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Hveragerðisbæjar

Nánari upplýsingar um starfið gefur Elín Ester Magnúsdóttir, forstöðumaður frístundaskóla og 
félagsmiðstöðvar, í síma 694-7614 eða í tölvupósti eline@hveragerdi.is.

Vélamaður/verkamaður í áhaldahúsi
Óskað er eftir áhugasömum, öflugum og úrræðagóðum starfsmanni í 100% stöðu við áhaldahús 
Hveragerðisbæjar.
Í starfinu felast öll almenn störf við umhirðu og viðhald á stofnunum og opnum svæðum  
Hveragerðisbæjar.

Menntun, reynsla og hæfniskröfur: 
• Vinnuvélaréttindi eru mjög æskileg
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Samviskusemi, vönduð og skipulögð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og mikil færni í mannlegum samskiptum er nauðsyn 

Nánari upplýsingar veitir Höskuldur Þorbjarnarson umhverfisfulltrúi, í síma 660-3908  
eða í tölvupósti hoskuldur@hveragerdi.is.

Matreiðslumaður/matráður  á leikskóla
Óskað er eftir jákvæðum, drífandi og frumlegum einstaklingi í 100% starf matreiðslumanns við Leik-
skólann Undraland. Leikskólinn flutti í nýtt glæsilegt húsnæði í október 2017. 
En leikskólinn mun, fullnýttur, verða 6 deilda. Glæsilegt eldhús er í hinum nýja leikskóla en fyrir-
hugað er að þar verði eldað fyrir báða leikskóla bæjarins en stefnt er á að það fyrirkomulag hefjist á 
vormánuðum 2018. 
Unnið er eftir ráðleggingum og markmiðum Lýðheilsustöðvar hvað varðar hollustu og næringargildi 
matvæla. 
Starfið felur í sér allt sem viðkemur rekstri mötuneytis af þessari stærðargráðu. Mótun og upp-
byggingu hollra matarvenja, matseld, skipulagningu matseðla, innkaup og mannaforráð.  

Menntun, reynsla og hæfniskröfur: 
• Menntun á sviði matreiðslu og/eða reynsla af matreiðslu í stóreldhúsi
• Góð þekking á næringarfræði og rekstri mötuneyta 
• Skipulagshæfni, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð og mikil færni í samskiptum er skilyrði

Nánari upplýsingar gefur leikskólastjóri Anna Erla Valdimarsdóttir, sími: 483-4234  
eða í tölvupósti undraland@hveragerdi.is

Leikskólakennarar 
Leitað er að metnaðarfullum, skapandi og jákvæðum einstaklingum með góða 
hæfni í mannlegum samskiptum til starfa við Leikskólann Óskaland. Viðkomandi 
þurfa að vera tilbúnir til að taka þátt í uppeldi og menntun barna í nánu samstarfi 
við stjórnendur og hafa góða íslenskukunnáttu.
Leikskólinn er 4ra deilda skóli fyrir börn á aldrinum 12 mánaða til 5 ára. Á honum 
er starfað í anda Reggio Emilia. 

Menntun, reynsla og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum æskileg
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
• Hreint sakavottorð

Fáist ekki menntaðir leikskólakennarar eða fólk með aðra uppeldismenntun og 
eða reynslu kemur vel til greina að ráða leiðbeinendur tímabundið í lausar stöður!
Vakin er athygli á því að starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar veitir Gunnvör Kolbeinsdóttir, leikskólastjóri í síma 4834139 
eða á netfangið: oskaland@hveragerdi.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
 
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Hveragerðisbæjar  
www.hveragerdi.is eða á bæjarskrifstofunni, Breiðumörk 20. 
Starfsferilsskrá ásamt öðrum upplýsingum sem umsækjandi vill 
koma á framfæri skal fylgja starfsumsókn.  
 
Umsóknum ber að skila á skrifstofu Hveragerðisbæjar,  
Breiðumörk 20, 810 Hveragerði fyrir 1. febrúar n.k.  
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

www.hveragerdi.is
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VIÐ LEITUM AÐ  
ÖFLUGUM RAFVIRKJA
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Valka óskar eftir rafvirkja í samsetningu á hátækni 
fiskvinnslubúnaði. Um er að ræða fjölbreytt starf hjá 
vaxandi fyrirtæki. Við leitum að öflugum einstaklingi til 
liðs við góðan hóp í jákvæðu starfsumhverfi. Við hvetjum 
konur jafnt sem karla til að sækja um.
 

Starfssvið:
• Samsetning á tækjum sem Valka framleiðir
• Prófanir á tækjum
• Þátttaka í uppsetningu á tækjabúnaði bæði  

innanlands sem og erlendis

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveins- eða meistarapróf í rafvirkjun
• Reynsla af samsetningu á rafeindavörum er æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður

 

Hlutverk okkar er að hanna og framleiða 
hátæknilausnir fyrir vinnslu á fiski með það að 
markmiði að auka afköst, nákvæmni og framleiðni 
í samræmi við óskir viðskiptavina okkar. 

Framtíð fyrirtækisins byggir á hæfu, heiðarlegu  
og framsæknu starfsfólki sem axlar ábyrgð og sýnir 
frumkvæði í starfi. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Róbert Hafsteinsson, 
Framleiðslustjóri í síma 430 0600. 
Umsóknarfrestur er til 20. janúar nk.  
Umsóknir sendist á robert@valka.is

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Starfsmaður
á lager

Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum 
einstaklingi til starfa á miðlagerinn okkar í Reykjavík. 
Umsækjandi þarf að vera vandvirkur í vinnubrögðum 
og ábyrgðarfullur í garð viðskiptavina okkar. Rétt 
manneskja fær tækifæri til að vaxa í starfi og taka 
virkan þátt í uppbyggingu og rekstri fyrirtækisins. 
Vinnutími er frá kl 08:00 til 17:00.
Um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið
• Ábyrgð á vöruafgreiðslu til viðskiptavina og 
 verslana.
• Samantekt á pöntunum og áfyllingum á lager
• Útkeyrsla til viðskiptavina

 Hæfniskröfur
• Góð tölvukunnátta er kostur
• Vandvirk vinnubrögð
• Ábyrgðarfull/ur
• Bílpróf
• Hreint sakavottorð

 Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is
 Umsóknarfrestur er til 21. janúar

Starfsfólk óskast
Starfsfólk óskast í almenn framleiðslustörf.  
Unnið er á þrískiptum 8 klst vöktum 5 daga vikunnar. 

Við leitum að starfsfólki sem er samviskusamt, jákvætt, 
stundvíst, opið fyrir nýjungum, heiðarlegt og gott í mann
legum samskiptum með góða íslensku eða enskukunnáttu. 

Starfslýsing:
Framleiðsla á ýmsum tegundum matvælaumbúða í 
þrifalegu og björtu umhverfi. Konur jafnt sem karlar eru 
hvött til að sækja um. Bergplast vinnur að gæðavottun sem 
matvælafyrirtæki.

Hæfniskröfur:
Samviskusemi, almenn tölvukunnátta, jákvæðni og vilji til 
að læra.

Starfsmaður óskast í almennt lagerstarf.  
Um er að ræða dagvinnu. 

Við leitum að starfsfólki sem er jákvætt, stundvíst, opið fyrir 
nýjungum, heiðarlegt og gott í mannlegum samskiptum 
með góða íslensku kunnáttu. 

Starfslýsing:
Tiltekt og afgreiðsla á ýmsum tegundum matvælaumbúða í 
þrifalegu og björtu umhverfi. Almenn móttaka. Konur jafnt 
sem karlar eru hvött til að sækja um. Bergplast vinnur að 
gæðavottun sem matvælafyrirtæki.

Hæfniskröfur:
Samviskusemi, almenn tölvukunnátta, jákvæðni og vilji til 
að læra.

Skriflegar umsóknir sendist á rafn@bergplast.is   
fyrir 31. janúar 2018.

Bergplast ehf. er iðnfyrirtæki sem sérhæfir sig í plaststeypu og plast-
mótun. Framleiðsla matvælaumbúða fyrir matvælaiðnaðinn á Íslandi er 
fyrirferðamest í starfsemi félagsins. Framleiðsla á vörum fyrir rafmagns- 
og bygginga- iðnaðinn í landinu er sömuleiðis umfangsmikil.

Bergplast ehf.  plastiðnaður    /    Breiðhellu 2, 221  
Hafnarfirði /    Sími: 530 1700  Fax: 530 1717 / Netfang: 
bergplast@bergplast.is /    Veffang: www.bergplast.is

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Helstu verkefni: 
• Almennar rannsóknir, einkum á sviði peninga- og 

þjóðhagfræði.
• Þátttaka í gerð verðbólgu- og þjóðhagsspáa 

bankans.
• Vinna í tengslum við greiningu og skrif í Peninga-

mál. 
• Fylgjast með framvindu efnahagsmála, greina gögn 

og skrifa um niðurstöður.
• Tilfallandi verkefni og ráðgjöf á ábyrgðasviðum 

Seðlabankans.

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 
2018. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. 
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórarinn G. Pétursson, framkvæmdastjóri hagfræði- og peningastefnusviðs 
og aðalhagfræðingur bankans, netfang: thgp@cb.is, s: 569-9600 og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, 
netfang: mannaudur@sedlabanki.is, s: 569-9600.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða hagfræðing til starfa á hagfræði- og peningastefnusviði bankans. Um er að 
ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Hagfræði- og peningastefnusvið annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóð-
hags- og verðbólguspár og tekur þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Hagfræði- og peningastefnusvið hefur 
m.a. umsjón með útgáfu ársfjórðungsritsins Peningamál og enskri útgáfu þess Monetary Bulletin.

Hagfræðingur hjá Seðlabanka Íslands

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Meistarapróf í hagfræði.
• Gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði íslensku og 

ensku.
• Góð hæfni í að setja fram fræðileg efni á skýran 

hátt.
• Nákvæmni í vinnubrögðum og góðir skipulagshæfi-

leikar.
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar.



HB Grandi leitar að drífandi starfsfólki í eftirtalin störf á mannauðssviði HB Granda. 

TVÖ STÖRF Í MENNTUN OG MANNAUÐI

HB Grandi er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi 
þar sem verkefni starfsfólks spanna alla virðiskeðjuna frá 
veiðum og vinnslu til sölu og dreifingar á afurðum félags-
ins. HB Grandi leggur áherslu á að fá til starfa hæft og 
traust starfsfólk sem vinnur af fagmennsku og ábyrgð 
að því að tryggja sjálfbæra nýtingu og hagkvæmni í um-
gengni við auðlindina. 

HB Grandi er vinnustaður þar sem stjórnendum og starfs-
fólki er annt um vellíðan og heilsu vinnufélaga sinna. 

HB Grandi er jafnréttissinnaður vinnustaður þar sem 
leitast er við að fá jafnt konur sem karla til starfa í hinum 
fjölbreyttu vinnuhópum fyrirtækisins.  

FRÆÐSLUFULLTRÚI 
Við leitum að drífandi einstaklingi til að skipuleggja  
og halda utan um fræðslu- og starfsþróunarmál 
HB Granda. 

HELSTU VERKEFNI

• Skipulag og utanumhald fræðslu og starfsþróunar 

• Umsjón með mannauðskerfi 

• Ráðgjöf og eftirfylgni við ráðningar, móttöku nýliða  
og starfslok

• Umsjón með viðburðum sem mannauðssvið ber ábyrgð á  

• Skýrslugjöf og tilfallandi verkefni 

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af fræðslu- og/eða starfsmannamálum

• Eiga gott með að tjá sig í ræðu og riti

• Jákvæðni og gott viðmót

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður  
til að ná árangri

• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur

MANNAUÐS- OG LAUNAFULLTRÚI
Við leitum að öflugum liðsauka til skráningar  
og vinnslu upplýsinga í mannauðskerfi HB Granda.  

HELSTU VERKEFNI

• Skráning í mannauðskerfi og utanumhald

• Launavinnsla í samvinnu við aðra launafulltrúa

• Umsjón með gerð aðgangskorta og 
samgöngusamninga

• Utanumhald fræðsludagskrár í samvinnu við 
fræðslufulltrúa

• Tilfallandi verkefni á mannauðssviði 

HÆFNISKRÖFUR

• Hagnýt menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af launavinnslu eða bókhaldi er kostur

• Nákvæmni, sjálfstæð vinnubrögð 

• Metnaður til að ná árangri

• Jákvæðni og gott viðmót

Mannauðssvið HB Granda hf. 
hefur umsjón með mannauðs-
málum félagsins og veitir 
stjórnendum faglega ráðgjöf og 
stuðning varðandi mannauðs-
mál, túlkun kjarasamninga og 
eftirlit með framkvæmd starfs-
mannastefnu. 

Áhugasamir umsækjendur 
sendi ferilskrá og fylli út 
umsókn á:  
https://attentus.umsokn.is/

Umsóknarfrestur er til og með 
24. janúar 2018

Nánari upplýsingar veitir Friðrik 
Friðriksson, framkvæmdastjóri 
mannauðssviðs.

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.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR



Sviðsstjóri fjármála-  
og þjónustusviðs

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar starf sviðsstjóra 
fjármála- og þjónustusviðs. Hjá Þjóðminjasafni Íslands starfa 80 
manns og annast fjármála- og þjónustusvið allan almennan  
rekstur stofnunarinnar. Undir sviðið heyra fjármál, starfsmanna- 
mál, sýningargæsla og safnbúðir, húsnæðis- og öryggismál, 
tölvumál, stjórnsýsla og skjalavarsla.

Helstu verkefni og ábyrgð
Fagleg ábyrgð á starfsemi og þróun sviðsins í samræmi við 
heildarmarkmið og áherslur stofnunarinnar. Yfirumsjón með 
fjárhagsáætlanagerð stofnunarinnar og ábyrgð á að reksturinn  
sé í samræmi við lög og fjárheimildir.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi, háskólapróf í viðskiptafræði 
 æskilegt, framhaldsgráða kostur
• Þekking á opinberri stjórnsýslu og opinberum fjármálum 
 og rekstri nauðsynleg.
• Að minnsta kosti þriggja ára stjórnunarreynsla.
• Reynsla af bókhaldi.
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg.
• Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð.
• Færni í íslensku og ensku, jafnt töluðu og rituðu máli, kunnátta 
 í einu Norðurlandamáli kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2018. Upplýsingar um 
starfið, helstu verkefni og umsóknarferli má finna á vef Þjóðminja- 
safns www.thjodminjasafn.is og á www.starfatorg.is 

Nánari upplýsingar veitir Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminja- 
vörður í síma 530-2200 (margret@thjodminjasafn.is) og Hildur 
Halldórsdóttir starfsmannastjóri  (hildur@thjodminjasafn.is)  
í síma 530-2239.

Rafvirki-
tæknimaður
Smith & Norland vill ráða 
tæknimann til starfa í 
þjónustudeild fyrirtækisins.
Starfið felur í sér viðgerðir og þjónustu á heimilistækjum og öðrum 
rafbúnaði, afgreiðslu varahluta, símsvörun og ýmis önnur störf á 
þjónustuverkstæði okkar.

Leitað er að röskum og sjálfstæðum einstaklingi, rafvirkja eða aðila með 
sambærilega menntun, sem vill takast á við áhugavert starf og hefur 
mikinn áhuga á þjónustu og mannlegum samskiptum.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki á 
rafmagnssviði.

Áhugasamir sendi umsókn á halldorh@sminor.is eða skili slíkri á 
skrifstofu fyrirtækisins með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri 
störf fyrir 19. janúar. 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, sminor.is,
(undir flipanum UM OKKUR).

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört trúnaðarmál.

Lykill fjármögnun hf.  I  Ármúla 1  I  108 Reykjavík  I  lykill.is  I  lykill@lykill.is

Lykill fjármögnun er framsækið fjármálaþjónustufyrirtæki sem byggir á gömlum grunni. Mikil áhersla er lögð á vöruþróun til að fylgja eftir þeim 

hröðu breytingum sem eiga sér stað í fjármálaþjónustu. Sífellt vaxandi sjálfvirkni, veflausnir fyrir viðskiptavini og samstarfsaðila fyrirtækisins eru 

meðal stórra verkefna rúmlega 30 sérfræðinga sem starfa hjá Lykli.

FORRITARI FYRIR ÞRÓUN VEFKERFA
Við leitum að forritara til að sjá um og bera ábyrgð á þróun 

og rekstri vefkerfa með áherslu á stafrænar lausnir. 

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af hugbúnaðarþróun í m.a. 

C#, JavaScript/HTML5, SQL eða sambærilegu. Háskólamenntun 

á sviði tölvunarfræði eða verkfræði æskileg en ekki skilyrði.

ABAP FORRITARI
Við leitum að ABAP forritara fyrir rekstur, viðhald og þróun á 

grunnkerfi okkar. Árið 2016 var kerfið uppfært í nýjustu útgáfu 

af SAP S/4HANA og eru hér því mikil tækifæri fyrir forritara 

sem hefur áhuga á að tileinka sér allt það nýjasta frá SAP.

F O R R I T A R RA

Ó S K A S T

Nánari upplýsingar veitir Stefnir Stefnisson, sviðstjóri rekstrarsviðs í síma 661 7535 eða stefnir@lykill.is.
Umsókn með ýtarlegri ferilskrá er hægt að senda á starf@lykill.is fyrir 30. janúar 2018.
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Verkefnastjóri á fagskrifstofu frístundamála

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar (SFS) auglýsir eftir verkefnastjóra til starfa á fagskrifstofu frístundamála.
Fagskrifstofa frístundamála leiðir stefnumótun og hefur yfirumsjón með frístundastarfi á vegum Reykjavíkurborgar fyrir börn og 
unglinga. Hlutverk skrifstofunnar er að efla og þróa fagumhverfi frístundastarfs með áherslu á börn og unglinga. Fagskrifstofa 
frístundamála er hluti af fagskrifstofu SFS, en þar eru einnig skrifstofur leik- og grunnskólamála. SFS rekur fimm frístundamiðstöðvar 
í hverfum borgarinnar og er starfsvettvangur þeirra frítími barna og unglinga. Frístundamiðstöðvar sjá um rekstur frístundaheimila  
og félagsmiðstöðva auk þess að taka þátt í margvíslegu hverfasamstarfi. Áhersla er lögð á að allt frístundastarf frístundamiðstöðva 
hafi forvarnar-, menntunar- og afþreyingargildi í samræmi við Starfsskrá frístundamiðstöðva SFS.
Verkefnastjóri  ber ábyrgð á þverfaglegri samvinnu, ráðgjöf og handleiðslu vegna starfsemi í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum 
fyrir 6-16 ára börn og unglinga. Verkefnastjóri er hluti af stjórnendateymi frístundahluta SFS og tekur þátt í heildarstefnumótun SFS. 
Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri fagskrifstofu frístundamála.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2018.

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.  
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veitir Soffía Pálsdóttir, skrifstofustjóri frístundamála, netfang: soffía.palsdottir@reykjavik.is.  Sími: 411-1111.

Helstu verkefni :
•	 Þverfagleg	samvinna,	ráðgjöf	og	handleiðsla	vegna	barna-	og		
 unglingastarfs á vegum fagskrifstofu frístundamála.
•	Miðlun	upplýsinga	og	gagna	vegna	frístundastarfs	barna	 
 og unglinga.
•	 Þátttaka	í	stefnumótun	og	innleiðingu	á	þeim	stefnum	sem		 	
 liggja fyrir.
•	Miðlægt	utanumhald	um	starfsemi	frístundaheimila	og 
 félagsmiðstöðva; skipulagning, upplýsingagjöf, innritun  
 og skráning.
•	 Þátttaka	í	matsteymi	sem	vinnur	að	ytra	mati	á	gæðum	 
 frístundastarfs.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Háskólapróf	á	sviði	uppeldismenntunar,	s.s.		tómstunda-	og		 	
 félagsmálafræði eða sambærileg menntun.
•	Meistarapróf	á	sviði	uppeldismenntunar	eða	stjórnunar	eða		 	
 mikil starfs- og stjórnunarreynsla á viðkomandi  sérfræðisviði.
•	 Víðtæk	reynsla	af	starfi	með	börnum	og	unglingum.
•	 Víðtæk	þekking	og	reynsla	af	frítímastarfi.
•	 Færni	í	framsetningu	og	miðlun	upplýsinga	ásamt	 
 greiningu gagna.
•	 Reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	æskileg.
•	 Frumkvæði,	sjálfstæði	og	fagleg	vinnubrögð.
•	 Lipurð	og	sveigjanleiki	í	samskiptum.
•	 Góð	tölvukunnátta.

Laust er til umsóknar starf framkvæmdastjóra háskólaskrifstofu 
Háskólans á Akureyri. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
þann 1. mars 2018. Starfsstöðin er á háskólasvæðinu á Akureyri.

Framkvæmdastjóri háskólaskrifstofu

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

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga um opinbera 

háskóla nr. 85/2008 og reglur nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki 

teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn 

getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum 

umsóknum. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara á Akureyri og fjármálaráðherra. 

Nánari upplýsingar um starfið gefur Eyjólfur Guðmundsson rektor, rektor@unak.is.

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2018

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur 
konur jafnt sem karla til að sækja um laus störf.

Helstu verkefni og ábyrgð:
•	 Stjórnun	og	samræming	á	verkefnum	háskólaskrifstofu.
•	 Rekstur	háskólaskrifstofu.
•	 Ábyrgð	á	rekstri	og	umsjón	fasteigna.
•	 Skipulag	og	þróun	háskólaskrifstofu.
•	 Starfsmannamál	og	starfsemi	háskólaskrifstofu.
•	 Starfar	með	forsetum	fræðasviða	vegna	skrifstofuhalds	og	fjárreiða	fræðasviða.
•	 Leiðir	teymi	stjórnenda	innan	sviða	háskólaskrifstofu.
•	 Stýrir	heildarstefnumótun	háskólaskrifstofu.
•	 Innleiðing	og	eftirfylgni	með	stefnu	háskólaskrifstofu.
•	 Ráðgjöf	og	stuðningur	við	stjórnendur	sviða	háskólaskrifstofu.

Umsókn skal fylgja:
•	 Greinargott	yfirlit	yfir	náms-	og	starfsferil.
•	 Staðfest	afrit	af	viðeigandi	prófskírteinum.	
•	 Kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og	rökstuðningur	fyrir	
hæfni	umsækjanda	í	starfið.

•	 Tilnefna	skal	a.m.k.	tvo	meðmælendur	og	er	æskilegt	að	annar	þeirra	sé	næsti	yfir-
maður	í	núverandi	eða	fyrra	starfi	umsækjanda.

www.unak.is/lausstorf
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Kópavogsbær

Eftirlitsverkstjóri 
Þjónustumiðstöðvar 
Kópavogsbæjar

Kópavogsbær óskar eftir að ráða öflugan 
einstakling í starf eftirlitsverkstjóra 
Þjónustumiðstöðvar. Hér er um að ræða 
gott tækifæri fyrir þá sem hafa reynslu 
af framkvæmdum í jarðvegsvinnu og/eða 
malbiksframkvæmdum að nýta reynslu sína til 
að viðhalda og bæta gatnakerfi bæjarins.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Eftirlit með verktökum.
•	 Staðfestir magntölur og reikninga verktaka.
•	 Metur og merkir viðgerðarstaði malbiks og 

framkvæmir magnmælingar
•	 Staðfestir verklok framkvæmda.
•	 Fylgist með að öryggisatriði og merkingar 

verktaka séu í lagi.
•	 Sinnir öðrum eftirlitsstörfum sem til falla

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Reynsla af jarðvegs- og eða 

malbiksframkvæmdum.
•	 Reynsla af eftirlitsstörfum kostur.
•	 Góð almenn tölvukunnátta.
•	 Aukin ökuréttindi og vinnuvélapróf kostur.
•	 Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2018.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Leifur 
Eiríksson, forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar 
í síma 441-9000 eða í tölvupósti leifureiriks@
kopavogur.is.

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

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar 

LIND FASTEIGNASALA

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

Verkefnastjóri

Forstöðumaður áhættustýringar

Skjalastjóri

Forstöðumaður reikningshalds og greiðsluþjónustu

Helstu verkefni:
• Ábyrgð á vefmálum og þjónustuþáttum á vis.is

• Umsjón með stafrænum þróunarverkefnum á vis.is

• Þátttaka í innleiðingu stafrænna lausna í samvinnu  

 við önnur svið

• Greining á þörfum viðskiptavina

• Umsjón með mælikvörðum vefmála 

Helstu verkefni:
• Leiða verkefni til árangurs

• Skilgreining og skipulagning verkefna

• Ber ábyrgð á og framfylgir áætlunum vegna tíma,  

 kostnaðar og gæða verkefna

• Þróun og mótun á umgjörð verkefnastjórnunar

Helstu verkefni:
• Stýring á daglegum rekstri einingarinnar

• Ábyrgð á samhæfðri áhættustýringu  

• Stýring áhættumats, gerð álagsprófa og sviðsmynda

• Ábyrgð á gjaldþolsútreikningum

• Eigið áhættu- og gjaldþolsmat (ORSA)

• Umsjón með skýrsluskilum til FME

Helstu verkefni:
• Ábyrgð og umsjón með skjalastefnu og skjalastjórnun

• Viðhald, eftirfylgni og umsjá með skjalakerfi  

 og samningaskrá

• Þróun og innleiðing rafræns skjalastjórnunarkerfis

• Umsjón og stýring gæðahandbókar

• Ráðgjöf, þjónusta og fræðsla til stjórnenda 

 og starfsmanna

Helstu verkefni:
• Stýring á daglegum rekstri einingarinnar

• Ábyrgð á reikningshaldi og innheimtu viðskiptakrafna

• Samræming verkferla, vinnubragða og  

 stjórnun breytinga

• Þjónusta við innri og ytri viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af vefumsjón og verkefnastjórn

• Reynsla af verkefnum sem tengjast 

 innleiðingu stafrænna lausna

• Brennandi áhugi á vefmálum 

 og notendavænni þjónustu

• Þekking á notkun mælikvarða

Menntunar- og hæfniskröfur:
• MPM eða sambærileg menntun/vottun í verkefnastjórnun

• Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund

• Leiðtogahæfni, frumkvæði og drifkraftur

• Skipulagni í vinnubrögðum og fagmennska

• Reynsla af verkefnastýringu upplýsingatækniverkefna skilyrði

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf á sviði verkfræði, fjármála eða  

 sambærilegt er skilyrði

• Reynsla af áhættustýringu er skilyrði

• Stjórnunarreynsla er kostur

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði bókasafns- og   

 upplýsingafræði eða sambærilegt nám er skilyrði

• Þekking og reynsla af skjalastjórnun er skilyrði         

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af stjórnun og rekstri er skilyrði

• Reynsla af breytingastjórnun er æskileg

Viðkom andi verður vöru stjóri vis.is og mun starfa með samstilltu teymi Sta f rænna verk efna sem er ný eining 

inn an VÍS. Viðkom andi mun í teym is vinnu vinna að nýj um lausn um í stafrænni þjón ustu þar sem vefurinn mun 

leika stórt hlut verk. Leitað er að ábyrg um aðila sem er inni í því nýjasta sem er að ger ast í sta f ræn um lausn um.

Við leitum að framúrskarandi leiðtogum í samstilltan hóp öflugra stjórnenda hjá VÍS. 
Við leitum að liðsmönnum með leiðtogahæfileika og afburðafærni í samskiptum.  
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að gera sífellt betur eru eiginleikar sem við 
sækjumst eftir.

Við hjá VÍS ætlum að veita viðskiptavinum okkar bestu tryggingaþjónustu sem völ 
er á. Fram farir í stafrænni tækni eru lykillinn að einfaldari og betri þjónustu og þar 
ætlum við að vera í fararbroddi.

Við leitum að árangursdrifnum og lausnamiðuðum sérfræðingum til að efla og stýra 
einstökum þáttum í sta f rænni vegferð VÍS. Eingöngu koma til greina einstaklingar 
með haldgóða reynslu á sínu sviði og framúrskarandi samskiptahæfni.

Verkefnastjóri tilheyrir öflugu og faglegu teymi Umbótastofu. Verkefnastjórar VÍS leiða fjölbreytt lykilverkefni 

sem miða að því að ná stefnumarkandi markmiðum fyrirtækisins í samvinnu við starfsmenn og birgja.

Áhættustýring er eitt af fjórum lykilstarfssviðum í starfsemi vátryggingafélaga. Forstöðumaður áhættustýringar 

heyrir beint undir forstjóra VÍS. Hann ber ábyrgð á að stefnu VÍS um samhæfða áhættustýringu sé framfylgt sem  

er grunnur að ákvarðanatöku í fjárfestingum og rekstri félagsins. 

Skjalastjóri hefur umsjón með og stýrir skipulagi á skjölum félagsins, bæði  á pappír og stafrænum miðlum.  

Starfið tilheyrir nýrri einingu sem ber ábyrgð á upplýsinga- og öryggismálum og felur í sér samvinnu með 

öllum einingum innan VÍS.

Reikningshald, áætlanagerð og greiðsluþjónusta tekur örum breytingum. Við leitum að aðila til að bera ábyrgð á og 

stýra  nýrri  einingu, reikningshaldi og greiðsluþjónustu og leiða þróun og framtíðarhögun málaflokksins hjá félaginu. 

Forstöðumaðurinn heyrir undir framkvæmdastjóra fjárfestinga og reksturs.
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Í sam ræmi við jafn rétt is stefnu VÍS hvetj um við kon ur jafnt sem karla til að sækja um störfin. 
Um sókn ar frest ur er til og með 21. janúar. Nán ari upp lýs ing ar um störfin má finna á radum.is og vis.is.  

Um sækj end ur eru vin sam leg a beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Ráðum, radum.is. Um sókn um starf 

þarf að fylgja ít ar leg starfs fer ils krá og kynn ing ar bréf þar sem gerð er grein fyr ir ástæðu um sókn ar og rök-

stuðning ur fyr ir hæfni viðkom andi í starfið. Nán ari upp lýs ing ar veit ir Agla Sig ríður Björns dótt ir hjá Ráðum 

ráðninga rstofu agla@radum.is 

VÍS er þjónustufyrirtæki með þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga  

á Íslandi og er ánægja starfsfólks og viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem 

saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða 

þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.

FLEIRI SÓKNARMENN FLEIRI SIGURVEGARA
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SÉRFRÆÐISTARF HJÁ  
KVIKMYNDASAFNI ÍSLANDS

Kvikmyndasafn Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa 
við nýja skannastöð safnsins sem nú er í mótun. Aðalverkefni 
safnsins eru söfnun, varðveisla, skráning, rannsóknir og miðlun 
kvikmynda. Kvikmyndasafnið er til húsa við Hvaleyrarbraut 13 í 
Hafnarfirði. 

Starfssvið:
• Skönnun kvikmynda í nýjum ScanStation 5.1 K skanna safnins.
• Afritun kvikmynda af ýmsum tegundum myndmiðla, svo sem 

af myndbandsmasterum af ýmsum gerðum, hljóðfilmum, 
snældum, segulböndum o.s.frv.

• Litgreining kvikmynda sem safnið gerir upp.
• Tölvuhreinsun kvikmynda.
• Eftirvinnsla kvikmynda (samsetningar, kvikmyndaklipping, 
 vinna með hljóð o.s.frv.)
• Vinna með stafrænar kvikmyndaskrár, flokkun þeirra, skráning í 

gagnagrunn safnsins og afritun til framtíðarvarðveislu 
 (back-up). 
• Vinnsla stafrænna ljósmynda.

Hæfniskröfur:
• Nám og/eða reynsla á sviði eftirvinnslu kvikmynda.
• Nám og/eða reynsla á sviði litgreiningar, almennt.
• Þekking á klippiforritum, sem og á ljósmynda-, ritvinnslu-, 
 og töflureiknisforritum. 
• Frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum ásamt hæfni í 
 mannlegum samskiptum. 

Æskilegt:
• Menntun á háskólastigi á einhverjum þeirra sviða sem tiltekin 

eru undir hæfniskröfum. 
• Gott vald á íslensku máli, ensku og a.m.k. einu Norðurlanda- 

máli. 
• Reynsla af vinnu við gagnagrunna.
• Áhugi og þekking á kvikmyndamálum, þ. m. t. innlendri og 
 erlendri kvikmyndasögu en einnig á íslenskri 20. aldar 
 menningarsögu.
• Möguleiki á sveiganlegum vinnutíma.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og  
efnahagsráðherra og viðeigandi stéttarfélag hafa gert.  
Starfshlutfall er 100%. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að 
sækja um starfið. Öllum umsækjendum verður svarað.
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil skulu 
berast með tölvupósti á es@kvikmyndasafn.is eða í venju-
legum pósti til Kvikmyndasafns Íslands, Hvaleyrarbraut 13, 220 
Hafnarfjörður. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða en 
umsóknum skulu fylgja ferilskrá og kynningarbréf. 

Umsóknarfrestur og skil á umsóknum er til mánudagsins  
12. febrúar n.k. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erlendur Sveinsson, 
forstöðumaður Kvikmyndasafns Íslands (es@kvikmyndasafn.is). 
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Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Fjármálastjóri 
Vinnumálastofnun auglýsir eftir fjármálastjóra fyrir stofnunina.  Fjármálastjóri er sviðsstjóri fjármála- og  
rekstrarsviðs og á sæti í yfirstjórn stofnunarinnar.  Hann ber ábyrgð á gerð og framkvæmd fjárhagsáætlana 
stofnunarinnar og þeim sjóðum sem stofnunin hefur umsýslu með.  Vinnumálastofnun hefur umsýslu með  
Atvinnuleysistryggingasjóði, Ábyrgðarsjóði launa, Tryggingarsjóði sjálfstætt starfandi og Fæðingarorlofssjóði. 

Leitað er eftir einstaklingum sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar:  
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.  Fjármálastjóri þarf  að  vera tilbúinn að takast á  
við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni.   

Helstu verkefni og ábyrgð: 
Stjórnun fjármálasviðs 

• Yfirumsjón með ráðstöfun fjár og eftirlit með  
rekstri, umsjón innheimtu, útborgunar og  
varðveislu fjármuna 

• Fjárhagslegar áætlana- og skýrslugerðir, gerð 
greiðsluáætlana, tekjudreifingu og kostnaðareftirlit 

• Yfirumsjón með bókhaldi og afstemmingum  
og gerð ársreikninga 

• Skýrslugerð fyrir stjórnir um fjárhagslega  
stöðu stofnunarinnar og sjóða 

• Upplýsingagjöf og samskipti við fagráðuneyti, 
Fjársýslu ríkisins, Ríkisendurskoðun o.fl. 

Hæfnikröfur: 
Viðskiptafræðimenntun,  
helst af endurskoðunarsviði 

• Stjórnunarreynsla 

• Reynsla af vinnu við bókhald, reikningsskil, árs-
reikninga- og áætlanagerð 

• Góð kunnátta í excel skilyrði 

• Góð íslenskukunnátta

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi  
Vinnu málastofnunar og viðkomandi stéttarfélags. 

Sækja skal um starfið á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is. 

Starfið er með númerið 201801/064

Nánari upplýsingar veita: Helga Hassing  sviðsstjóri 
fjármála- og rekstrarsviðs og Vilmar Pétursson  
mannauðsstjóri í síma 515 4800 eða með  
fyrirspurn á netföngin helga.hassing@vmst.is  
og vilmar.petursson@vmst.is

Umsóknarfrestur er til og með 29.01.2018 

Vinnumálastofnun

SMIÐIR

Nánari upplýsingar veitir 
Sindri í síma 861-7080 
& á sindri@sgbygg.is

Leitum að klárum og 
úrræðagóðum smiðum 

Stundvís, heiðarlegur, vandvirkur, 
úrræðagóður, snyrtilegur, reyklaus, 

brosmildur, skemmtilegur og 
snjallsímavænn

Hjá okkur eru tækifæri fyrir góða 
starfsmenn til að vaxa í starfi, taka að 

sér verkstjórn, fá bíl til afnota oflr.

Heyrðu í okkur ef þú vilt vinna með 
góðu fólki og uppfyllir meirihlutann 
af óskum um "óskastarfsmanninum"

Óskastarfsmaðurinn er:

Möguleiki á "pendlvinnu" m.aðgangi 
að húsnæði fyrir smiði utan af landi

    

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR? VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI 
TIL AÐ VERA PARTUR AF FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ 
FLOTTU FYRIRTÆKI.

SKEMMTILEGU OG METNAÐARFULLU FÓLKI

S4S LEITAR AÐ

S4S hefur verið ì topp 5 yfir 
fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR 
sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Yfirumsjón með daglegum rekstri í

 Toppskónum Grafarholti og Smáratorgi 

• Mannaráðningar 

• Stefnumótun í samstarfi 

 við framkvæmdastjóra 

• Birgðastýring  

• Samskipti við verslanir S4S

• Framsetning á vörum

Hæfniskröfur 

• Reynsla af stjórnun í verslun 

• Færni í mannlegum samskiptum 

• Frumkvæði  

• Reynsla af framsetningu á vörum 

REKSTRASTJÓRI TOPPSKÓRINN SMÁRATORGI OG GRAFARHOLTI

Umsóknir berist fyrir 20 janúar á atvinna@s4s.is



Svæðisstjóri
á höfuðborgarsvæðinu

Starfs- og ábyrgðarsvið 
• Samskipti og upplýsingagjöf til viðskiptavina 
• Skipuleggja og samhæfa vinnu við veitukerfin s.s. lokanir og 

tengingar 
• Gangsetja úrbætur til að leysa úr bilunum 
• Undirbúa verkefni og koma þeim til úrvinnslu
• Vinna tillögur og gögn fyrir ársfjórðungslega fjárhagsspágerð
• Vakta kostnað verkefna og stýra í samræmi við áætlanir 
• Stuðla að úrbótum í öryggismálum

Hjá Veitum er frábær starfsandi, mikil ánægja með stjórnendur og allur aðbúnaður fyrsta flokks. Við leggjum mikla áherslu
á jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að vaxa í starfi. Við rekum stærsta veitukerfi landsins
og úrræðagóðir starfsmenn gegna lykilhlutverki við að halda viðskiptavinum okkar í sambandi – alla daga.

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

Við óskum eftir að ráða öflugan einstakling í teymi svæðisstjóra Veitna á höfuðborgarsvæðinu. 
Svæðisstjóri er lykilaðili í samskiptum og upplýsingagjöf við viðskiptavini okkar og gangsetur 
nauðsynlegar úrbætur í veitukerfunum. Við leitum að einstaklingi sem er skipulagður, 
úrræðagóður og lipur í samskiptum. 

„Heildarlengd lagnanna okkar
er svipuð vegalengdinni
frá Reykjavík til Sjanghæ.”

Menntunar- og hæfnikröfur
• Tæknifræði- eða iðnmenntun
• Góð almenn tölvufærni nauðsynleg 
• Þekking á veitukerfum æskileg 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið rökstudd. 

Við tökum á móti umsóknum á www.veitur.is þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna.
Frekari upplýsingar veitir Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir, mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@veitur.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 23.janúar. 

Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi. Við hvetjum jafnt konur sem karla
til að sækja um starfið.  



Aðalbókari
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir að ráða aðalbókara til 
starfa á fjármálasviði sveitarfélagsins. Um 100% starf er 
að ræða. Sveitarfélagið Árborg er ört vaxandi samfélag 
sem saman stendur af Selfossi, Eyrarbakka, Stokkseyri 
og dreifbýli. Íbúar eru um 9.000. Fjármálasvið er stoðdeild 
sem hefur með að gera fjármál, áætlanir og uppgjör fyrir 
fjölþættan rekstur sveitarfélagsins.

Starfssvið :
• Yfirumsjón með færslu bókhalds.
• Upplýsingagjöf til  stjórnenda og birgja.
• Afstemmingar og frágangur til uppgjörs.
• Vinna við ársuppgjör.
• Önnur verkefni.

Menntun og hæfniskröfur :
• Viðskiptafræðimenntun áskilin.
• Góð bókhaldsþekking og starfsreynsla áskilin.
• Þekking og reynsla á Navision bókhaldskerfi er kostur.
• Góð tölvukunnátta er áskilin.
• Gerð er krafa um nákvæm og öguð vinnubrögð og þarf  
 viðkomandi að vera talnaglöggur.
• Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Garðarsdóttir, 
fjármálastjóri, í síma 480-1900.

Laun fara eftir kjarasamningi Samninganefndar Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.
Starfið hæfir jafnt körlum sem konum.

Umsóknarfrestur er til 26.janúar næstkomandi. 
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnar aðila berist til Ingibjargar Garðarsdóttur 
fjármálastjóra, Ráðhúsi Árborgar, Austurvegi 2, 800  
Selfoss, merkt Aðalbókari eða á netfangið inga@arborg.is 

Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir 
eftirfarandi störf laust til umsóknar

Grunnskólinn á Hólmavík 

Lausar stöður við Grunn- og tón- 
skólann á Hólmavík vorönn 2018

• Staða umsjónarkennara á miðstigi. 
   Um er að ræða samkennslu í 5. – 7. bekk. Meðal 

kennslugreina: íslenska, stærðfræði, náttúrugreinar og 
áhersla á þemabundin verkefni.  Umsækjandi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst en í síðasta lagi 1. mars 2018

• Staða tónlistarkennara.
 Meðal kennslugreina: gítar, rafmagnsgítar, bassi og 

trommur. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst
 

Umsækjendur þurfa að hafa kennsluréttindi í grunnskóla. 
Leitað er eftir einstaklingum með góða skipulagshæfileika 
og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af sam-
kennslu árganga og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir 
eiginleikar. Umsækjendur skulu hafa hreint sakavottorð. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands

 Umsóknarfrestur er til 25. janúar 2018.

 Nánari upplýsingar veitir:
 Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir, skólastjóri, 
 sími 451 3430, netfang skolastjori@strandabyggd.is

Umsóknir með starfsferilsskrá og afriti prófskírteina 
ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist á  
skolastjori@strandabyggd.is eða Grunnskólinn á  
Hólmavík, Skólabraut 20-22, 510 Hólmavík

Sölu- og markaðsstjóri
ReSource International ehf. (R SI)  er vaxandi verkfræði- og þjónustufyrirtæki 
sem sérhæfir sig í umhverfismálum. R SI  vinnur að verkefnaþróun á Íslandi og 
erlendis í samstarfi við systurfyrirtæki sitt, ReSource Labs A S, í Noregi.

RSI  vill þróa betri og skipulagðari stefnu fyrir sölu- og markaðsmál fyrirtækisins.
Viðkomandi aðili þarf að búa yfir reynslu og metnaði fyrir viðskiptaþróun á tæknilegri þjónustu.

HELSTU VERKEFNI
 ӱ Sala á þjónustuþáttum fyrirtækisins
 ӱ Þróun sölu-, markaðs- og viðskiptastefnu
 ӱ Hanna markaðsefni sem styður við sölu
 ӱ Uppfæra heimasíðu og aðra samfélagsmiðla

HÆFNISKRÖFUR
 ӱ Vera skipulögð/lagður og víðsýn/n
 ӱ Hafa reynslu í sölu- og markaðsstörfum
 ӱ Tæknileg þekking er kostur
 ӱ Góðir samkiptahæfileikar og geta sinnt 

  skýrslugerð á íslensku og ensku
 ӱ Norðurlandamál er kostur (DK, NO, SE)

Umsóknarfrestur
31. janúar 2018. 

Umsóknir sendist á
job@resource.is

Nánari upplýsingar 
www.resource.is/is/um-okkur/storf
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RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

Gagnaskráning og tölvuteiknun í Stykkishólmi
RARIK ohf auglýsir eftir starfsmanni á starfsstöð fyrirtækisins í Stykkishólmi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Hér er um að ræða starf við skráningu og uppfærslu gagna og teikninga varðandi nýlagnir og breytingar á dreifikerfi RARIK á 
Vesturlandi. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

• Gagnaskráning
• Leyfismál
• Tölvuteiknun
• Verkundirbúningur

Helstu verkefni
• Rafiðnaðarmenntun æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta
• Þekking á teikniforritum æskileg
• Drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veitir Björn Sverrisson, deildarstjóri rekstrarsviðs á Vesturlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. 
Umsóknarfrestur er til 29. janúar 2018 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.

Tæknimaður á Selfossi
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja við verkundirbúning o.fl. á starfsstöð fyrirtækisins á Selfossi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. Hér er um fjölbreytt starf að ræða við dreifikerfi fyrirtækisins. Við hvetjum konur og karla til að sækja um.

• Verkundirbúningur
• Samskipti við viðskiptavini
• Spennugæðamælingar
• Leyfismál

Helstu verkefni
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Þekking og reynsla af háspennukerfum er kostur
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veitir Lárus Einarsson, deildarstjóri rekstrarsviðs á Suðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. 
Umsóknarfrestur er til 29. janúar 2018 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.

Rafvirki á Selfossi
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja til starfa á starfsstöð fyrirtækisins á Selfossi. Hér er um fjölbreytt starf að ræða í öflugum vinnuflokki 
sem vinnur við dreifikerfi RARIK á Suðurlandi. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

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

Helstu verkefni
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Öryggisvitund
• Almenn tölvukunnátta
• Drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð
• Bílpróf

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur Valtýsson, deildarstjóri framkvæmdasviðs á suðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 
528 9000. Umsóknarfrestur er til 29. janúar 2018 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.



Fjölskylduþjónusta
»    Félagsliði í heimaþjónustu
»    Liðsmenn

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Sálfræðingar
»    Verkefnisstjórn PMTO foreldrafærni og SMT skólafærni

Grunnskólar
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Lækjarskóli
»    Stuðningsfulltrúi í fjölgreinadeild - Lækjarskóli
»    Þroskaþjálfi - Lækjarskóli
»    Kennari í íslensku sem öðru máli - Lækjarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Álfakot - Víðistaðaskóli

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Álfaberg
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Þroskaþjálfi - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Deildarstjóri - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Deildarstjóri - Tjarnarás
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir
»    Leikskólakennari - Víðivellir

Málefni fatlaðs fólks
»    Afleysing á heimili fatlaðs fólks - Blikaás
»    Stuðningsfulltrúi - Frístundaklúbburinn Kletturinn
»    Hlutastarf - Smárahvammur
»    Hlutastarf - Svöluhraun

Þjónustumiðstöð
»    Húsasmiður
 

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

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Héðinsgata 1-3 | 105 Reykjavík | Sími 863 5699 | diving@diving.is 

kafari.is

Köfunarþjónustan og Jarðfræðistofa K T óska eftir öflugum 
mælingamanni í fjölbreytt og lifandi starf.  Saman reka þessi 
aðilar alhliða mælingadeild, búna nýjasta tækjabúnaði.  

Markmið starfseminnar er að sækja fram á þessu sviði og 
verða öflugur aðili í mælingum meðal annars með fjárfestingum 
í nýjustu tækni.  Við höfum meðal annars tekið að okkur verkefni í 
Grænlandi og Færeyjum.

Viðkomandi hefur bíl til afnota.  Hann hefur umsjón með sérsmíðuðum mælingabáti, tvíbytnunni Kríunni.

Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli á hallgrimur@diving.is.  

Varðandi frekari upplýsingar vinsamlega hafið samband við Hallgrím Ingólfsson  á hallgrimur@diving.is 
eða í síma +354 893 8303.

ÖFLUGUR 

MÆLINGAMAÐUR
MEÐ MEIRU

Köfunarþjónustan er á lista Creditinfo yfir 
Framúrskarandi fyrirtæki 2017

Dýptar- og landmælingar

Úrvinnsla gagna

Verkefnaöflun og tilboðsgerð

Önnur tilfallandi verkefni

Sveigjanlegur vinnutími

Bakgrunnur í mælingum

Skipstjórnarréttindi á 30 
tonna bát

Gott tengslanet æskilegt

Meirapróf æskilegt.

Góð tölvukunnátta æskileg.

Kunnátta í ensku.

Nákvæmni og öguð 
vinnubrögð.

Frumkvæði og hæfni til að 
vinna sjálfstætt.

Hæfni í mannlegum 
samskiptum.

STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ HÆFNISKRÖFUR EIGINLEIKAR

Þekkingarsetrið á Blönduósi auglýsir eftir forstöðumanni í 
100% starf. Þekkingarsetrið er rannsókna- og fræðasetur 
staðsett í Kvennaskólanum á Blönduósi. Sérsvið setursins eru 
textíll og strandmenning.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Að veita Þekkingarsetrinu forstöðu og vinna m.a. að 

samþættingu stofnanna í Kvennaskólanum á Blönduósi
• Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi stofnunarinnar 
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Vinna að verkefnaþróun og samstarfsverkefnum sem 
 Þekkingarsetrið tekur þátt í
• Afla styrkja úr samkeppnissjóðum, innlendum og erlendum
• Mynda tengsl við innlenda og erlenda aðila á sérsviðum 

setursins

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Fagleg þekking og góð reynsla af stjórnun
• Samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Arnar Þór Sævarsson, formaður 
stjórnar í síma 455 4700 eða í netfangi arnar@blonduos.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2018.  

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfi. Þekkingarsetrið áskilur sér  
rétt til að hafna öllum umsóknum.

SPENNANDI STÖRF 
HJÁ VALITOR

Hægt er að kynna sér stör�n nánar og fylla út umsóknir á www.valitor.is

Umsóknum þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í star�ð.

Við erum að leita að umsækjendum í eftirfarandi störf:

• Fulltrúi í posaþjónustu (POS terminals service representative)

• Ker�sstjórar (System Administrators)

• Lögfræðingar og lögmenn (Lawyers and Attorneys)

• Sérfræðingar (Support Specialist)

• Sérfræðingur í viðskiptagreind (Business Intelligence Developer)

• Vaktastarfsmaður í þjónustuveri (shift employee in Service Center)

• Verkefnastjórar (Project Managers)

Valitor er traust og framsækið þekkingarfyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar og 
greiðslulausna sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. Valitor 
starfar á alþjóðlegum vettvangi, í nánu samstar� við fjártæknifyrirtæki (Fintech) í 
fremstu röð. Gildin okkar; frumkvæði, traust og samvinna, knýja samhentan hóp um 
350 starfsmanna á starfsstöðvum Valitor á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku.
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Fréttablaðið óskar eftir að ráða manneskju í almenn skrifstofustörf

•	Bókhald	
•	Símsvörun	
•	Önnur	tilfallandi	skrifstofustör	

•	Góð	almenn	tölukunnátta	
•	Þekking	á	Navision	er	kostur	
•	Nákvæmni	og	talnagleggni	er	
mikilvæg

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:  
www.365.is undir “laus störf”.

Umsóknarfrestur er til og með 25.janúar 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst. 

Starfssvið: Menntunar og hæfniskröfur 

Viltu taka þátt í að móta bókasafn framtíðarinnar?  

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

vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf 
hjá borginni.

Laus er til umsóknar tímabundin staða verkefnastjóra kynningar- og markaðsmála til eins árs hjá Borgarbókasafninu.
Borgarbókasafnið hefur markað sér skýra og metnaðarfulla framtíðarsýn og miklar breytingar eru í farvatninu. Ný heimasíða 
er í smíðum sem opnar á nýjungar í rafrænni þjónustu fyrir gesti safnsins. Viðburða- og sýningarhald í menningarhúsum 
Borgarbókasafnsins er í sífelldri þróun. Lögð er áhersla á alþýðumenningu, barnamenningu og fjölmenningu, með samveru, 
upplifun, miðlun og menningarlæsi að leiðarljósi. 

Nánari upplýsingar um helstu verkefni og ábyrgð er að finna á innri vef Reykjavíkurborgar.

Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Upplýsingar um starfið gefur Guðrún Dís Jónatansdóttir, deildarstjóri 
fræðslu og miðlunar, gudrun.dis.jonatansdottir@reykjavik.is  Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar n.k.  
Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Verkefnastjóri heyrir undir fræðslu- og miðlunardeild og vinnur 
þvert á allar starfsstöðvar Borgarbókasafnsins.  

Hann hefur frumkvæði að og umsjón með verkefnum á sviði 
kynningar- og markaðsmála, stefnumótun, skipulagningu og 
hugmyndavinnu og sinnir þjónustu við notendur.

Verkefnastjóri tekur virkan þátt í framkvæmd og þróun 
verkefna er tengjast stefnumótun Borgarbókasafnsins og því 
breytingaferli sem almenningsbókasöfn ganga nú í gegnum. 

Hæfniskröfur
-  háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfi
-  þekking og  reynsla af kynningar- og markaðsstörfum á 
 sviði menningarmála, reynsla á sviði fjölmiðlunar kostur en  
 ekki skilyrði
-  skapandi hugsun sem sjáist í öllu starfi
-  frumkvæði og geta til að fylgja hugmyndum og  
 verkefnum eftir
-  mikil og góð hæfni í mannlegum samskiptum
-  mjög góð almenn tölvukunnátta og þekking á nýmiðlun
-  framúrskarandi íslenskukunnátta, góð enskukunnátta og   
 geta til að tjá sig í ræðu og riti / kunnátta í fleiri tungumálum  
 kostur en ekki skilyrði
-  geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum verkefnum  
 í einu
-  mjög góðir skipulagshæfileikar og fagmennska 
 í vinnubrögðum

Verkefnastjóri kynningar- og markaðsmála 
hjá Borgarbókasafninu

Skrifstofustjóri

Skólameistarafélag Íslands, vettvangur framhaldsskól- 
anna og stjórnenda þeirra (SMÍ) óskar að ráða skrifstofu- 
stjóra. Um er að ræða 50-100% starf. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf 1. apríl 2018, eða samkvæmt 
samkomulagi. SMÍ þarf öflugan einstakling með þekkingu 
á framhaldsskólunum og reynslu í stjórnun. 

Starfssvið m.a:
• Ábyrgð á daglegum rekstri þjónustuskrifstofu
• Stefnumótun í samráði við stjórn og formann
• Samskipti við Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

tengdar stofnanir og skóla auk þess að sinna erlendum 
samskiptum. 

• Undirbúningur og skipulag félagsfunda og námskeiða. 
• Stuðningur við félagsmenn
• Söfnun gagna og upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi skilyrði
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla æskileg 
• Brennandi áhugi á skólastarfi og starfsreynsla úr 
 framhaldsskóla æskileg
• Þekking á námskrárgerð og kjarasamningum sem lúta 

að starfi framhaldsskóla og lagaumhverfi þeirra
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni 

Launakjör verða í samræmi við kjarasamning BHM og 
ríkisins. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2018 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið.

Nánari upplýsingar veita Olga Lísa Garðarsdóttir formaður 
SMÍ, olgalisa@fsu.is og Baldur Gíslason starfsmaður SMÍ, 
smi.skrifstofa@gmail.com.

Víkurhvarfi 3 • 203 Kópavogi  
postur@mms.is • www.mms.is • (+354) 514 7500

Starfsfólk óskast við Pisa rannsóknina  
í mars-júní 2018

Menntamálastofnun leitar að starfsfólki við alþjóðlega mennta- 
rannsókn OECD sem nefnist PISA (Programme for International 
Student Assessment).

Um er að ræða fullt starf frá 5. mars til 15. júní (15 vikur) sem felur í 
sér fyrirlögn á prófi í 10. bekk grunnskóla og kóðun á opnum svörum 
nemenda. Starfið krefst öryggis í framkomu, reynslu af starfi með 
unglingum, góðrar tölvu- og enskukunnáttu, skipulags- og  
samstarfshæfileika.

Umsóknarfrestur er til 29. janúar og skulu umsóknir sendar í 
tölvupósti á svanhildur.steinarsdottir@mms.is.   
Ef frekari upplýsinga er óskað, hafið samband við Svanhildi 
í síma 514-7500 eða með tölvupósti á framangreint netfang.  

Spennandi tækifæri 
fyrir traustan  aðila!
Rekstraraðili á Seyðisfirði óskast 

Skeljungur  auglýsir eftir aðila til að taka við rekstri 
verslunar við bensínstöð Orkunnar á Seyðisfirði.

Um er að ræða sjálfstæðan rekstur og umsjón með 
bensínstöð. Íbúðarhúsnæði getur fylgt.

Hér er á ferðinni spennandi tækifæri fyrir traustan 
aðila með áhuga á fjölbreyttu starfi í beinum 
samskiptum við viðskiptavini.

Reynsla af rekstri æskileg.

Nánari upplýsingar veitir 
Logi Hilmarsson í síma 444 3100
eða á netfangið llh@skeljungur.is

www.skeljungur.is

 Waldorfleikskólinn er sjálfstætt rekinn leikskóli
sem hefur skapandi leikskólastarf, frjálsan leik og 

kærleiksríka samveru að leiðarljósi.

 Jafnt konur sem karlar eru hvött til að sækja um  þessi störf. 

 Nánari  upplýsingar um störfin á solstafir@waldorf.is 
og á marargata@waldorf.is.

  Waldorfleikskólinn  
  Sólstafir í Reykjavík auglýsir           
  eftir leikskólakennara eða    
  öðrum uppeldismenntuðum 

starfsmanni  í 100% starf á leikskólann á 
Marargötu 6. Einnig auglýsir leikskólinn 
eftir almennum starfsmanni í 100% starf.

 



kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Bókasafns og upplýsingafræðingur í   
 Hörðuvallaskóla 

· Forfallakennari í Smáraskóla 

· Frístundaleiðbeinandi í Hörðuvallaskóla 

· Frístundaleiðbeinendur á dægradvöl   
 Smáraskóla 

· Ritari í hlutastarf í Kópavogsskóla 

· Sérkennari í Kársnesskóla 

· Skólaritari í Kársnesskóla 

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Álfhólsskóla 

Leikskólar

· Deildarstjóri á Læk 

· Deildarstjóri í Austurkór 

· Deildarstjóri í Sólhvörfum 

· Leikskólakennari í Fífusölum 

· Leikskólakennari í Grænatúni 

· Leikskólakennari í Marbakka 

· Leikskólakennari/leiðbeinandi í Austurkór 

· Leikskólakennari/starfsmaður í Læk 

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi í Grænatúni 

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór 

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Grænatúni 

· Matráður í Sólhvörfum 

· Matreiðslumaður í Rjúpnahæð 

· Starfsmaður í sérkennslu í Læk 

· Stuðningsaðili í Rjúpnahæð 

· Þroskaþjálfi í Læk 

· Þroskaþjálfi, leikskólakennari í Fífusölum 

Velferðarsvið

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk 

· Verkstjóri í Örva 

· Yfirþroskaþjálfi á áfangaheimili fyrir fatlað   
 fólk 

· Þroskaþjálfi í íbúðarkjarna 

Annað

· Aðstoðarbyggingarfulltrúi hjá Kópavogsbæ 

· Eftirlitsverkstjóri Þjónustumiðstöðvar 

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

Hjúkrunarfræðingar, hjúkrunar– og læknanemar 
Óskum eftir hjúkrunarfræðingum, hjúkrunar– og læknanemum í sumarafleysingar á Eir 
hjúkrunarheimili. Einnig er um að ræða fastar stöður hjúkrunarfræðinga. Starfhlutfall og  
vinnutími samkomulag.

Menntun og hæfniskröfur: Íslenskt hjúkrunarleyfi, nemar skila inn námsframvindu. Jákvætt 
viðmót, frumkvæði og samskiptahæfileikar auk faglegs metnaðar og sjálfstæðis í  
vinnubrögðum.

Nánari upplýsingar veita:
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir  
mannauðsstjóri í síma: 522 5700 

Umsóknir má senda rafrænt í gegnum vef Eirar, www.eir.is. Umsóknir skulu auðkenndar með 
HjúkrunEir Sumar2018

 

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. 
www.eir.is 

Dagvinna – fjölbreytt verkefni –  
þjálfun – sveigjanlegur vinnutími

Vegna aukinna verkefna vantar okkur fleiri þjónustulipra 
sölufulltrúa í dagteymið okkar.

25 ára+ og fólk með reynslu gengur fyrir.

Upplýsingar í s. 647 4700 
og dagvinna@simstodin.is 

774 7400 og  776 7400

Garðabær óskar eftir að ráða til starfa umsjónarmann fasteigna sem mun annast fasteignir 
Garðaskóla og leikskólanna Bæjarbóls og Kirkjubóls. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið:
• Hefur umsjón með skóla og leikskólabyggingum og lóðum
• Sér um innkaup á rekstrarvörum
• Hefur umsjón með ræstingum
• Heldur utan um viðhald og lagfæringar bygginga og tækja
• Sér um tæki í skólanum s.s. skjávarpa, ljósa- og hljóðbúnað í sal 
• Önnur tilfallandi störf hjá eignaumsýslu Garðabæjar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Iðnmenntun og góð almenn tækjakunnátta
• Áhugi á umhverfismálum og endurvinnslu
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð
• Frumkvæði, drifkraftur og snyrtimennska
• Jákvæðni og ábyrgðarkennd
• Ríkir samskipta- og skipulagshæfileikar
• Ánægja af vinnu með börnum og unglingum

Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar 2018.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Magnússon forstöðumaður framkvæmda- og 
eignasviðs, í síma 525-8586 eða með því að senda tölvupóst á bjorgvin@gardabaer.is.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags 
Garðabæjar.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á ráðningarvef Garðabæjar 
https://starf.gardabaer.is. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

UMSJÓNARMAÐUR FASTEIGNA
GARÐASKÓLA, BÆJARBÓLS OG KIRKJUBÓLS

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Laus er til umsóknar staða sjúkraliða við Sjúkrahúsið 
Vog að Stórhöfða 45. Starfshlutfall er 80-100%, 
þrískiptar vaktir og unnið aðra til þriðju hverja helgi. 
Staðan er laus frá 15. febrúar n.k.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í teymisvinnu ásamt hjúkrunarfræðingum, 
áfengis- og vímuefnaráðgjöfum og læknum. Annast 
móttöku sjúklinga og daglega þjónustu við þá.

Menntun og hæfniskröfur

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og Sjúkraliðafélags 
Íslands. Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun 
og starfsferil skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 
45, 110 Reykjavík, merkt: Sjúkraliði eða í tölvupósti 
á netfangið thora@saa.is eigi síðar en 31. janúar. 

Nánari upplýsingar veitir 
Þóra Björnsdóttir, hjúkrunarframkvæmda-
stjóri Vogs í síma 530 7600, 
netfang: thora@saa.is

Sjúkraliðar

Réttindi til að starfa sem sjúkraliði á Íslandi
Áhugi og reynsla af störfum með áfengis- 
og vímuefnasjúklinga
Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð

www.rumfatalagerinn.is

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR!

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 25.01.18

Umsóknir sendist á rfl@rfl.is
Athugið upplýsingar eru ekki gefnar í síma.

Óskum eftir klárum grafískum hönnuði í fullt starf tímabundið, með möguleika
á áframhaldandi starfi. Þarf að geta unnið sjálfstætt.  Sveigjanlegur vinnutími. 
Hæfniskröfur: 
· Þekking/kunnátta á InDesign og Photoshop.
· Skemmtileg(ur) persónuleiki. 
· Skipulögð og markviss vinnubrögð. 
· Áræðni og hugmyndaflug. 
· Lipurð í mannlegum samskiptum. 

RÚV er fjölmiðill í almanna þágu með það 
hlutverk að vekja, virkja og efla. Hjá RÚV 
starfar öflugur og samhentur hópur sem segir 
mikilvægar sögur úr umhverfi okkar, rýnir 
samfélagið á gagnrýninn hátt og þróar nýjar 
leiðir til frásagnar. 

Línupródúsent
Textari
Fréttastofa
RÚV leitar að tveimur öflugum starfsmönnum 
á fréttastofu, leiftursnöggum textara í 
samtímatextun og klippandi línupródúsent. 
Línupródúsent klippir fréttir og innslög 
í sjónvarp og á vef, auk þess að sjá um 
tæknistjórn í útsendingu frétta og hafa 
yfirumsjón með tæknibúnaði.

Umsóknarfrestur er til 21. janúar 2018.

Upplýsingar um störfin og skil umsókna er að 
finna á www.ruv.is/laus-storf.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð 
kyni og uppruna.

www.ruv.is

Sérfræðingur fyrirtækja- 
lausna hjá Brimborg
Brimborg leitar að öflugum og metnaðarfullum sérfræðingi í teymi 
Fyrirtækjalausna Brimborgar.

Hlutverk fyrirtækjalausna er að bjóða heildarlausnir í bílamálum fyrir fyrirtæki byggðar á 
víðtæku bíla- og þjónustuframboði Brimborgar. 

Um er að ræða krefjandi, skemmtilegt og spennandi starf við sölu á gríðarlega fjölbreyttri 
fólks- og atvinnubílalínu Brimborgar til fyrirtækja. 

STUTT STARFSLÝSIng:
Í starfinu felst sala á öllu vöru- og þjónustuframboði Brimborgar, samskipti við viðskiptavini, 
fyrirtækjaheimsóknir, þátttaka í viðburðum og sýningum á vegum Fyrirtækjalausna 
Brimborgar. Vinnutími er 8:00-17:00 alla virka daga.

Viðkomandi þarf að vera  markmiðadrifinn, hafa reynslu af sölu og þjónustu og hafa 
brennandi áhuga á því að taka þátt í uppbyggingu Fyrirtækjalausna Brimborgar sem er ný 
deild hjá Brimborg.

Við leitum að skipulögðum og metnaðarfullum einstakling sem hefur reynslu af sölu- og 
þjónustu. Umsækjendur þurfa að hafa gilt bílpróf, þekkingu á bílum, góða tölvuþekkingu, gott 
vald á íslensku og ensku og vera skipulagður í notkun á samskiptakerfi viðskiptavina (CRM).

Nánari upplýsingar hjá sölustjóra Fyrirtækjalausna, Benný Ósk Harðardóttur í síma 515 7006 
eða á netfanginu bennyh@brimborg.is

Sæktu um á brimborg.is. Umsóknarfrestur er til 25. janúar – Sæktu um í dag!

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. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi 
þjónustu. Bílaleigurnar Dollar og Thrifty eru hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt 
er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Öruggur staður til að vera á

ATVINNUAUGLÝSINGAR  33 L AU G A R DAG U R   1 3 .  ja n úa r  2 0 1 8



  

 
Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is  

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2018.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Jónsson forstöðumaður 
þjónustu- og samskiptadeildar í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að 
sækja um starfið. 

 Vilt þú starfa sem lögmaður  Mosfellsbæjar? 
 
MOSFELLSBÆR LEITAR AÐ ÖFLUGUM LÖGMANNI TIL STARFA Á ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTADEILD. 
 

Lögmaður hefur yfirumsjón með lögfræðilegum málefnum á vegum bæjarins. Hann er ráðgjafi 
bæjarstjóra, bæjarráðs, bæjarstjórnar, nefnda, sviða, deilda og stofnana bæjarins varðandi 
lögfræðileg málefni. Hann ber ábyrgð á og stýrir undirbúningi og flutningi dómsmála fyrir dómstólum 
landsins og sér um samskipti við lögmenn utanhúss. Hann veitir ráðgjöf við samningaumleitanir, 
samningagerð og aðra skjalagerð, ásamt því að veita veita upplýsingar um tryggingamál. Lögmaður 
Mosfellsbæjar er ritari bæjarráðs og bæjarstjórnar og sér um boðun funda og samskipti við kjörna 
fulltrúa í samvinnu við formann bæjarráðs, forseta bæjarstjórnar og bæjarstjóra eftir atvikum. 
Lögmaður starfar á þjónustu- og samskiptadeild bæjarins.    
 

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og 
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. 
  
Menntunar- og hæfnikröfur: 

 Kandídats- eða meistarapróf í lögfræði er 
skilyrði 

 Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi eru 
skilyrði, réttindi fyrir hæstarétti æskileg  

 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
er nauðsynlegt 

 Haldbær reynsla og þekking á opinberri 
stjórnsýslu er skilyrði 

 Þekking á lögum um skipulags- og 
umhverfismál og verktakarétti æskileg 

 Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti 
 Góð samskiptafærni og tölvukunnátta er 

nauðsynleg 

HB Grandi leitar að drífandi starfsfólki í eftirtalin störf á mannauðssviði HB Granda. 

TVÖ STÖRF Í MENNTUN OG MANNAUÐI

HB Grandi er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi 
þar sem verkefni starfsfólks spanna alla virðiskeðjuna frá 
veiðum og vinnslu til sölu og dreifingar á afurðum félags-
ins. HB Grandi leggur áherslu á að fá til starfa hæft og 
traust starfsfólk sem vinnur af fagmennsku og ábyrgð 
að því að tryggja sjálfbæra nýtingu og hagkvæmni í um-
gengni við auðlindina. 

HB Grandi er vinnustaður þar sem stjórnendum og starfs-
fólki er annt um vellíðan og heilsu vinnufélaga sinna. 

HB Grandi er jafnréttissinnaður vinnustaður þar sem 
leitast er við að fá jafnt konur sem karla til starfa í hinum 
fjölbreyttu vinnuhópum fyrirtækisins.  

FRÆÐSLUFULLTRÚI 
Við leitum að drífandi einstaklingi til að skipuleggja  
og halda utan um fræðslu- og starfsþróunarmál 
HB Granda. 

HELSTU VERKEFNI

• Skipulag og utanumhald fræðslu og starfsþróunar 

• Umsjón með mannauðskerfi 

• Ráðgjöf og eftirfylgni við ráðningar, móttöku nýliða  
og starfslok

• Umsjón með viðburðum sem mannauðssvið ber ábyrgð á  

• Skýrslugjöf og tilfallandi verkefni 

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af fræðslu- og/eða starfsmannamálum

• Eiga gott með að tjá sig í ræðu og riti

• Jákvæðni og gott viðmót

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður  
til að ná árangri

• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur

MANNAUÐS- OG LAUNAFULLTRÚI
Við leitum að öflugum liðsauka til skráningar  
og vinnslu upplýsinga í mannauðskerfi HB Granda.  

HELSTU VERKEFNI

• Skráning í mannauðskerfi og utanumhald

• Launavinnsla í samvinnu við aðra launafulltrúa

• Umsjón með gerð aðgangskorta og 
samgöngusamninga

• Utanumhald fræðsludagskrár í samvinnu við 
fræðslufulltrúa

• Tilfallandi verkefni á mannauðssviði 

HÆFNISKRÖFUR

• Hagnýt menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af launavinnslu eða bókhaldi er kostur

• Nákvæmni, sjálfstæð vinnubrögð 

• Metnaður til að ná árangri

• Jákvæðni og gott viðmót

Mannauðssvið HB Granda hf. 
hefur umsjón með mannauðs-
málum félagsins og veitir 
stjórnendum faglega ráðgjöf og 
stuðning varðandi mannauðs-
mál, túlkun kjarasamninga og 
eftirlit með framkvæmd starfs-
mannastefnu. 

Áhugasamir umsækjendur 
sendi ferilskrá og fylli út 
umsókn á:  
https://attentus.umsokn.is/

Umsóknarfrestur er til og með 
24. janúar 2018

Nánari upplýsingar veitir Friðrik 
Friðriksson, framkvæmdastjóri 
mannauðssviðs.

Við óskum eftir starfsfólki í afgreiðslu. 
Vinnutími er frá 12:00 til 18:30

Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist á  

bjornsbakari@bjornsbakari.is

Merkt ATVINNA

Bakarameistarinn Suðurveri leitar eftir 
ábyrgðarfullum, heilsuhraustum og  

duglegum einstaklingum í tiltekt pantana.

Helstu kröfur eru sjálfstæð,skipulögð vinnubrögð,   
sveigjanleiki og jákvæðni. Íslenskukunnátta er nauðsynleg.  
Umsækjendur þurfa að hafa bíl til umráða.

Vinnutími er : Mán - fim 05:00-13.00 (getur þó verið lengri 
eftir álagi) Föstud : 04.00 - 12.00 (Stundum lengur)
 Góð laun í boði fyrir réttan aðila og hvetjum við bæði konur 
og karla til að sækja um.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst
Áhugasamir umsækjendur geta fyllt út umsókn á heimasíðu 
okkar bakarameistarinn.is



Strætó bs. óskar estir framúrskarandi fólki til
að ganga til liðs við öflugan starfsmannahóp
í þjónustuveri. Um er að ræða framtíðarstarf.

Ráðið verður í starfið sem fyrst. Laun eru 
samkvæmt gildandi kjarasamningi Strætó bs.
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Um er að ræða vaktavinnu.

Vinsamlegast sækið um starfið á www.strætó.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2018.

Helstu verkefni: 
• Þjónusta við viðskiptavini og starfsfólk Strætó bs. 
• Talstöðva- og/eða símasamskipti
• Úrvinnsla ábendinga og vinna í upplýsingakerfum 
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg 
• Góð tölvuþekking 
• Gott vald á íslensku og ensku 
• Góð skipulagshæfni og geta til að starfa undir álagi 
• Rík þjónustulund og góð samskiptafærni 
• Sjálfstæð vinnubrögð og jákvæðni 
• Reynsla af þjónustustörfum er mikill kostur 
 

Þjónustufulltrúi

Besta leiðin
til að komast í vinnu

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2018. 
Umsókn, ásamt ferilskrá og kynningarbréfi, óskast fyllt 
út á vef félagsins www.airicelandconnect.is/umsokn

Við hlökkum til að heyra frá þér.

Starfið:  
• Hefur umsjón með gæðakerfi félagsins  

og öryggismálum, að ákveðnir þættir flugrekstrarins 
séu í samræmi við lög og reglur hverju sinni.  

• Skipuleggur úttektir í samvinnu við úttektarmenn  
á flugrekstrar- og tæknisviði, tekur þátt í þeim eins 
og við á, vinnur úr og fylgir eftir.  

• Er ráðgefandi um gæðastefnu félagins  
varðandi viðhald og flug. 

• Fylgist með og upplýsir um breytingar  
á reglugerðum og aðstoðar við innleiðingu þeirra. 

• Aðstoðar við þróun verkferla, áhættumat  
og gerð gæðahandbóka. 

• Aðstoðar við úttektir óháðra aðila og er í samskiptum 
við flugmálayfirvöld.

• Hefur umsjón með starfsmannamálum deildarinnar.

Hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi. 

• Að lágmarki fimm ára starfsreynsla sem nýtist  
í starfinu, a.m.k. tvö ár innan fluggeirans.

• Marktæk þekking og reynsla af gæðastjórnun.

• Góð þekking á lögum og reglugerðum viðeigandi 
stjórnvalda varðandi flugrekstur.

• Hafa lokið viðurkenndum námskeiðum í 
gæðastjórnun, úttektum og skýrslugerð  
eða vera reiðubúin/n að ljúka slíkum námskeiðum  
á komandi mánuðum.

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.

• Jákvætt hugarfar og leikni í samskiptum.

• Góðir skipulagshæfileikar og hæfni  
til að miðla upplýsingum.

• Faglegur metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Við leitum að traustum starfskrafti sem er gæði í gegn
Air Iceland Connect leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf gæða- og öryggisstjóra sem bætist 
í hóp eðalstarfsmanna. Gæða- og öryggisstjóri þarf að hljóta samþykki Samgöngustofu og heyrir 
starfið beint undir framkvæmdastjóra Air Iceland Connect. Ef þú ert jákvæð eða jákvæður, með 
brennandi áhuga á gæða- og öryggisstjórn og metnað í starfi, smellpassar þú í hópinn. 

Gæða- og öryggisstjóri

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Fósturfræðingur við IVF klíníkina 
Reykjavík 
Við viljum bæta við okkur starfsmann á rannsóknastofuna á 
IVF klíníkina Reykjavík. IVF klíníkin Reykjavík er einkarekin 
deild sérhæfð í rannsóknum og meðferðum á ófrjósemi.  
Við framkvæmum meðal annars  tæknisæðingar, glasa- 
frjóvganir og smásjárfrjóvganir.  Við vitum að meðferð sem 
mætir þörfum sjúklingana og tekur tillit til  bæði líkamlegra 
og sálrænna þátta er forsenda þess að ná besta mögulega 
árangri. 

IVF klíníkin Reykjavík er rekin af IVF Sverige sem er stærsti  
aðilinn í meðferðum á ófrjósemi á Norðurlöndunum.  
Fyrirtækið er samsett af 9 tæknifrjóvgunardeildum í Svíþjóð, 
Noregi og Íslandi með 170 starfsmenn.

Verkefni

IVF klíníkin er að leita að nýjum starfsmanni á sérhæfða 
tæknifrjóvgunarrannsóknarstofu.  Verkefnin sem tilheyra 
starfinu eru meðhöndlun eggja og sæðis, ræktun og 
meðhöndlun fósturvísa, smásjárfrjóvgun,  ásamt frystingu 
eggja, sæðis og fósturvísa. 

Ert það þú sem við erum að leita að?

Við erum að leita að þér sem ert með líffræði eða lífeinda- 
fræði menntun.  Þú þarft að  að hafa reynslu af frumu-
rannsóknarstofu og frumuræktunum og helst af öllu hefurðu 
reynslu eða menntun á sviði tæknifrjóvgana.

Vinnan okkar er teymisvinna og því er mjög mikilvægt að 
þú hafir mjög góða samskiptahæfileika og njótir þess að 
vinna með öðrum. Fyrir þér eru gæðastarf og nákvæmni 
sjálfsagðir hlutir og þú ræður við að vinna skilvirkt og af 
yfirvegun á álagstoppum.  Þú hefur ríka ábyrgðartilfinningu, 
þjónustulund og  metnað til að sinna  markmiðum deildar- 
innar um stöðugt betri starfsemi  í þágu sjúklinganna.

Vinnutími

80-100% starf samkvæmt samkomulagi sem unnið er frá 
8-16 á virkum dögum ásamt helgarvinnu 1-2 helgar í mánuði. 
Í fyrstu verður ráðið til reynslu í 6 mánuði.

Umsóknir

Sendu okkur umsókn á Þóris Harðarsonar  
(thorir.hardarson@fertilitetscentrum.se)  og segðu okkur frá 
hversvegna þú sækist eftir starfinu og láttu starfsferilsskrá 
fylgja með.  Umsóknarfrestur er til 21 janúar og viðtöl fara 
fram í framhaldi af því.



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201801/105
Lífeindafræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/104
Geislafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands  Egilsstaðir 201801/103
Starfsmaður býtibúrs, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/102
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Vopnafjörður 201801/101
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/100
Ljósmóðir, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/099
Geislafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/098
Ræsting/þvottahús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201801/097
Ræsting/þvottahús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/096
Ræsting/þvottahús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/095
Aðstoð í eldhús, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201801/094
Aðstoð í eldhús, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/093
Aðstoð í eldhús, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/092
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Djúpivogur 201801/091
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Vopnafjörður 201801/090
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201801/089
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/088
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/087
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Eskifjörður 201801/086
Aðst. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201801/085
Aðst. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/084
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/083
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201801/082
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/081
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/080
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/079
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/078
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Eskifjörður 201801/077
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Djúpivogur 201801/076
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201801/075
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/074
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/073
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201801/072
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/071
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/070
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201801/069

Starfsfólk óskast
Starfsfólk óskast í almenn framleiðslustörf.  
Unnið er á þrískiptum 8 klst vöktum 5 daga vikunnar. 

Við leitum að starfsfólki sem er samviskusamt, jákvætt, 
stundvíst, opið fyrir nýjungum, heiðarlegt og gott í mann
legum samskiptum með góða íslensku eða enskukunnáttu. 

Starfslýsing:
Framleiðsla á ýmsum tegundum matvælaumbúða í 
þrifalegu og björtu umhverfi. Konur jafnt sem karlar eru 
hvött til að sækja um. Bergplast vinnur að gæðavottun sem 
matvælafyrirtæki.

Hæfniskröfur:
Samviskusemi, almenn tölvukunnátta, jákvæðni og vilji til 
að læra.

Starfsmaður óskast í almennt lagerstarf.  
Um er að ræða dagvinnu. 

Við leitum að starfsfólki sem er jákvætt, stundvíst, opið fyrir 
nýjungum, heiðarlegt og gott í mannlegum samskiptum 
með góða íslensku kunnáttu. 

Starfslýsing:
Tiltekt og afgreiðsla á ýmsum tegundum matvælaumbúða í 
þrifalegu og björtu umhverfi. Almenn móttaka. Konur jafnt 
sem karlar eru hvött til að sækja um. Bergplast vinnur að 
gæðavottun sem matvælafyrirtæki.

Hæfniskröfur:
Samviskusemi, almenn tölvukunnátta, jákvæðni og vilji til 
að læra.

Skriflegar umsóknir sendist á rafn@bergplast.is   
fyrir 31. janúar 2018.

Bergplast ehf. er iðnfyrirtæki sem sérhæfir sig í plaststeypu og plast-
mótun. Framleiðsla matvælaumbúða fyrir matvælaiðnaðinn á Íslandi er 
fyrirferðamest í starfsemi félagsins. Framleiðsla á vörum fyrir rafmagns- 
og bygginga- iðnaðinn í landinu er sömuleiðis umfangsmikil.

Bergplast ehf.  plastiðnaður    /    Breiðhellu 2, 221  
Hafnarfirði /    Sími: 530 1700  Fax: 530 1717 / Netfang: 
bergplast@bergplast.is /    Veffang: www.bergplast.is

Ný og fersk störf
á hverjum degi
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Framkvæmdastjóri á eftirlitssviði Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201801/068
Framkvæmdastjóri á eftirlitssviði Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201801/067
Framkvæmdastjóri á eftirlitssviði Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201801/066
Forstöðulæknir svæf.-/gjörgæslul. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201801/065
Fjármálastjóri Vinnumálastofnun Reykjavík 201801/064
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/063
Matartæknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/062
Upplýsingafulltrúi Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201801/061
Sjúkraþjálfarar Landspítali Reykjavík 201801/060
Ráðgjafi/stuðningsfulltr./félagsliði Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201801/059
Skrifstofumaður Landspítali, félagsráðgjöf Reykjavík 201801/058
Sjúkraliði Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201801/057
Teymisstjóri geðteymis Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201801/056
Móttökuritari Þroska- og hegðunarstöð Reykjavík 201801/055
Framkvæmdastjóri Íslenski dansflokkurinn Reykjavík 201801/054
Verkefnastjóri útgáfu og vefstj. Fjölmenningarsetur Ísafjörður 201801/053
Hagfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201801/052
Sérfræðingur, fjármálainnviðir Seðlabanki Íslands Reykjavík 201801/051
Skipaeftirlitsmaður Samgöngustofa Reykjavík 201801/050
Sérfræðingur í skipatæknideild Samgöngustofa Reykjavík 201801/049
Prófstjóri/eftirlitsmaður Samgöngustofa Reykjavík 201801/048
Móttökustarfsmaður Íbúðalánasjóður Reykjavík 201801/047
Bókari Íbúðalánasjóður Reykjavík 201801/046
Héraðsfulltrúi Landgræðsla ríkisins Hvanneyri 201801/045
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201801/044
Aðferðafræðingur Hagstofa Íslands Reykjavík 201801/043
Sjúkraþjálfari/hreyfistjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201801/042
Skrifstofumaður Óbyggðanefnd Reykjavík 201801/041
Lögfræðingar Útlendingastofnun Kópavogur 201801/040
Starfsmaður í veiðieftirlit Fiskistofa Höfn 201801/039
Starfsmaður í veiðieftirlit Fiskistofa Akureyri 201801/038
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Blóðbankinn Akureyri 201801/037
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, kviðarhols- og þvagf. Reykjavík 201801/036
Sjúkraliðar Landspítali, kviðarhols- og þvagf. Reykjavík 201801/035
Sjúkraliðar Landspítali, bráðadeild Reykjavík 201801/034
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, bráðadeild Reykjavík 201801/033
Lífeindafræðingur Landspítali, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201801/032
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, Rjóður Kópavogur 201801/031
Sjúkraliðar Landspítali, Rjóður Kópavogur 201801/030
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesfjarða Patreksfjörður 201801/029
Sérfræðingur Kvikmyndasafn Íslands Hafnarfjörður 201801/028
Býtibúr/aðhlynning Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201801/027
Hjúkrunarfræðingar Sólvangur Hafnarfjörður 201801/026
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201801/025
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, heimahlynning Reykjavík 201801/024
Lífeyndafræðingur Landspítali, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201801/023
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, heimahlynning Reykjavík 201801/022
Náttúru-, lífefna-, efna- eða lyfjafr. Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201801/021
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, speglunardeild Reykjavík 201801/020
Skurðhjúkrunarfræðingur Landspítali, skurðstofur kvennadeildar Reykjavík 201801/019

Nýskráningar vegna greiðslna vegna 

útlána á bókasöfnum
Af árlegri fjárveitingu Alþingis fyrir afnot á bókasöfnum er út-
hlutað til rithöfunda, þýðenda, myndhöfunda og annarra rétthafa, 
samkvæmt útlánum og afnotum verka þeirra á bókasöfnum. Um 
úthlutun gilda lög nr. 91/2007 með síðari breytingum og reglur 
nr. 323/2008. Til að öðlast rétt til úthlutunar úr sjóðnum þurfa 
höfundar og rétthafar að sækja um á sérstökum eyðublöðum 
sem finna má á heimasíðu, https://rsi.is/bokasafnagreidslur/um-
soknareydublad/

Umsóknarfrestur er til 31. janúar

Vakin er athygli á að þeir sem nú þegar hafa skilað skráningu 
þurfa EKKI að skrá sig aftur. Ný verk eru sjálfkrafa færð á skrá 
höfundar.

Auglýsing frá Sænsk-íslenska
Samstarfssjóðnum
Árið 2018 verða veittir úr Sænsk-íslenska samstarfssjóð-
num ferðastyrkir til að styðja íslenska
þátttakendur í sænsk-íslenskum verkefnum. Markmið 
sjóðsins er að stuðla að auknu samstarfi
Svíþjóðar og Íslands á sviði vísinda, menntunar og  
menningar. Um styrki þessa skal sótt á sérstökum 
eyðublöðum sem er að finna á vefslóðinni www.norden.se.

•	 		Umsóknarfrestur	er	til	1.	mars	2018	og	 
   skal skila umsóknum samkvæmt
   upplýsingum á heimasíðu sjóðsins.
•	   Styrkjum verður úthlutað í apríl nk.

Stjórn sænsk- íslenska samstarfssjóðsins,  
12. janúar 2018

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. 

Tillaga að breytingu  
á deiliskipulagi 

Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr skipulags- 
laga nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu á deiliskipu-
lagi:

Íþróttasvæði Varmá, Knatthús 

Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi Íþróttasvæðis 
Varmá. Breytingin felst í eftirfarandi:

• Breytingin nær aðallega til reitar merkt D. Á reit D verður 
samkvæmt breytingunni leyfilegt að byggja fjölnota 
knatthús en á reitnum er í dag fjölnota æfingavöllur með 
gervigrasi undir berum himni. Reitarmörk D færast um  
3 m. í átt að gervigrasi (reit E) til að rúma knatthús. 

• Svæði milli reitar D og E breikkar um 8 metra til að tryggja 
aðkomu slökkvibíla og gönguleiðir eru leiðréttar sam-
kvæmt þessu, aðallega aðalgöngustígur milli reitar D 
og E. Reitur E styttist að þeim sökum um 2 metra, úr 132 
metrum í 130 metra. 

• Bætt er við byggingarreit á reit D (b12) fyrir fjölnota  
knatthús, reiturinn liggur að bygingarreitum b6,b8 og b10. 

Ofangreindar tillögur verða til sýnis í þjónustuveri Mosfells-
bæjar Þverholti 2, frá 13. janúar 2018 til og með 24. febrúar 
2018, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér þær og 
gert við þær athugasemdir. Tillögurnar eru einnig birtar á 
heimasíðu Mosfellsbæjar á slóðinni mosfellsbaer.is/skipu-
lagsauglysingar

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til 
skipulagsnefndar Mosfells-bæjar, Þverholti 2, 270 Mosfells-
bæ, eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 24. febrúar 
2018.

13. janúar 2018,

Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar 
olafurm@mos.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.



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

Akraneskaupstaður auglýsir nýjar fjölbýlishúsalóðir í Skógar-
hver� 1. áfanga og einnar hæðar par- eða raðhúsalóðir 
Skógarhver� 2. áfanga lausar til umsóknar.

Um að ræða 12 fjölbýlishúsalóðir við Asparskóga sem tilheyra 
Skógahver� 1. áfanga og 29 einnar hæðar par- eða 
raðhúsalóðir við Álfalund og Akralund sem tilheyra        
Skógarhver� 2. áfanga. Lóðirnar eru þegar byggingarhæfar.

Um auglýsingu og úthlutun lóða gilda reglur Akraneskaup-
staðar frá árinu 2015 en auglýsa skal nýjar lóðir sérstaklega 
með 2ja vikna umsóknarfresti að lágmarki og fer úthlutun fram 
samkvæmt vinnureglum ef �eiri en einn sækir um hverja lóð.

Umsóknareyðublöð, lóðarblöð, gjaldskrár, skipulags- og 
byggingaskilmálar og aðrar upplýsingar er að �nna á 
vefsíðunni www.akranes.is/nyjarlodir

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2018.

Akraneskaupstaður 
auglýsir nýjar lóðir 
til úthlutunar

Akraneskaupstaður 
auglýsir nýjar lóðir 
til úthlutunar

FLENSBORGARHÖFN OG ÓSEYRARSVÆÐI
HUGMYNDASAMKEPPNI UM FRAMTÍÐARSKIPULAG
 

Hafnar�arðarhöfn og Hafnar�arðarbær, í samvinnu við Arkitektafélag Íslands, efna til opinnar 
hugmyndasamkeppni um framtíðarskipulag Flensborgarhafnar og Óseyrarsvæðis, sem er í dag hluti 
hafnarsvæðis Suðurhafnar í Hafnar�rði. Fyrirhugað er að skipuleggja svæðið upp á nýtt með breyttum 
forsendum, endurskilgreindum skipulagsmörkum og endurskoðuðu aðalskipulagi Hafnar�arðar.

Meginmarkmið samkeppninnar er að kalla fram hugmyndir um blandaða og þétta byggð við Flensborgarhöfn og 
Óseyrarsvæði í sátt við aðliggjandi hverfi og hafnarstarfsemi og í takti við ríka sögu og gæði staðarins. Byggðin 
þarf að hafa sterka tengingu við sjávarsíðuna og bjóða upp á skjólrík svæði fyrir mannlíf. Áhersla er lögð á góðar 
tengingar við aðliggjandi byggð og miðbæinn. Stækkun smábátahafnarinnar er aðkallandi ásamt góðri aðstöðu 
fyrir fiskibáta, siglingaklúbb og móttöku skemmtiferðaskipa. 

Samkeppnin er öllum opin til þátttöku og er keppnislýsing aðgengileg á vef Hafnarfjarðarbæjar hafnar�ordur.is 
og á vef Arkitektafélags Íslands ai.is.  Aðgengi að verkefnisvef, þar sem nálgast má öll ítargögn samkeppninnar, 
verður afhent af trúnaðarmanni gegn skráningu til þátttöku frá 15. janúar 2018. 

Frestur til að skila tillögum rennur út 9. apríl 2018.

ALÚTBOÐ
Knatthús í Kaplakrika
Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í að hanna 
og byggja knatthús í Kaplakrika og skila því 
fullbúnu til notkunar.

Húsið skal vera 74 x 111 m að innanmáli eða 8.214 
m2 og lágbygging við gafl hússins um 84 m2, 
samtals um 8.300 m2.  Lágmarkshæð knatthúss við 
útvegg skal vera 8 m og lágmarkshæð í mæni skal 
vera 21 m.  

Skil á tillögum ásamt ásamt tilboðsverði eru hjá 
umhverfis- og skipulagsþjónustu bæjarins að 
Norðurhellu 2, þriðjudaginn 13. mars 2018, kl. 11.00.

Þeir sem óska eftir að fá send útboðsgögn skulu 
senda beiðni um það á netfangið stefan@vsb.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Útboð
Óskað er eftir tilboði í uppsteypu á 13 íbúðum og bílastæða- 
húsi í Urriðaholti í Garðabæ. Hægt er að hefja verkið um 
miðjan febrúar 2018.

Helstu magntölur:
1. Veggjamót 6.874 m2
2. Plötumót 2.341 m2
3. Bendistál 88.000 kg
4. Steinsteypa 1.100 m3  

Útboðsgögn verða send þeim sem óska, nánari upplýsingar 
veitir Pétur í síma 699-3090 eða á póstfangið petur@pkverk.is. 
Tilboð verða liggja fyrir á tölvupósti eða í lokuðu umslagi  
á skrifstofu PK Verks ehf eigi síðar en 25.01.2018.
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Markmiðið með úttektinni er að greina þá þjónustu sem velferðarsvið veitir á grundvelli 
félagsþjónustu og barnaverndarlaga og hvernig hún nýtist þeim sem þjónustan beinist 
að.

Við val á fyrirtæki verður annars vegar horft til aðferðafræðilegrar nálgunar og hins vegar 
verðtilboði úttektaraðila.

Nánari upplýsingar má fá á heimasíðu velferðarsviðs 
www.reykjavik.is/uttekt-skipulagi-barnaverndarstarfs-i-reykjavik eða með því að 
hafa samband við Erlu Björg Sigurðardóttur í síma 411-9014 eða 665-4948.
  
Áhugasamir aðilar sendi beiðni um þátttöku eigi síðar en 22. janúar 2018 á netfangið 
erla.bjorg.sigurdardottir@reykjavik.is 

VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 
auglýsir eftir fagaðilum á sviði 

úttekta og greininga
Fyrirhugað er að gera úttekt á þjónustu við börn og fjölskyldur í Reykjavík ásamt 

skipulagi barnaverndarstarfs. Í því skyni er auglýst eftir áhugasömum fagaðilum og 
fyrirtækjum á sviði úttekta og greininga. 

Útboð
Reykjanesvirkjun 
- Safnæð 29 - Pípulögn
Verkið felst í að smíða og setja upp 145 stálundirstöður 
í steyptar undirstöður. 

Setja upp 1620 metra af 406,4 x 10 mm pípu 
úr svörtu stáli, einangra og álklæða.

Draga 110 metra af 406,4 x 10 mm pípu 
úr svörtu stáli í niðurgrafin steinsteypt rör.
 
Gert er ráð fyrir að verkið hefjist um miðjan febrúar 2018.

Áhugasamir sæki um útboðsgögn á netfanginu 
utbod@hsorka.is og gefi upp nafn fyrirtækis og upp-
lýsingar um tengilið. Gögn verða send út á rafrænu 
formi frá og með mánudeginum 15. janúar 2018.

Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 10:00 
þriðjudaginn 30. janúar á skrifstofu  HS Orku, 
Svartsengi, 240 Grindavík, þar sem tilboð verða 
opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta.

HS Orka
Svartsengi
240 Grindavík
Sími: 520 9300

SLÖKKVISTÖÐ OG HAFNIR 
Norðurgarður 5 - 640 Húsavík

Eignarsjóður Norðurþings óskar eftir tilboðum í nýbyggin-
gu á slökkvistöð og aðstöðu starfsmanna slökkviliðs og 
hafna. 

Um er að ræða nýja aðstöðu á nýrri lóð við Norðurgarð 
á Húsavík og samanstendur nýbyggingin af tveimur 
megin byggingarhlutum þ.e. mannvistarhluta (308,9 m2) 
og tækjasal (708,25 m2). Mannvistarhlutinn er byggður úr 
forsteyptum samlokueiningum á staðsteyptri gólfplötu á 
einni hæð með flötu þaki. Veggir eru með steyptri áferð 
og standandi lerkiklæðningu að hluta. 
Tækjasalur er hefðbundið stálgrindarhús á staðsteyptri 
gólfplötu, klætt að utan með PIR samlokueiningum. 
Innveggir eru ýmist léttir og gifsklæddir eða forsteyptir. 
Húsið er fullinnréttað.

Helstu magntölur:
•	 Gröftur/fylling	 550/1.420	m3
•	 Bendistál		 						19.000	kg
•	 Steypa	í	sökkla	og	plötur	 	 270	m3
•	 Stálgrindarhús	(LxBxH;	35,2x20,2x3,7/7,6m)	 708	m2	
•	 Forst.	útveggjaeiningar	 	 215	m2
•	 Forst.	innveggjaeiningar	 	 165	m2
•	 Forst.	Filigran	 	 282	m2
•	 Gólfhitalagnir	 																							4.610	m
•	 Loftræsikerfi	
•	 Kerfisloft		 	 	 270	m2
•	 Gifsklæddir	innveggir	 	 	412m2
•	 Útihurðir	og	gluggar		 	 		35	stk.
 
Verkinu skal að fullu lokið 1. nóvember 2018.

Útboðsgögn	verða	afhent	á	verkefnavef	verksins	frá	17.	
janúar	2018.		Til	að	fá	aðgang	að	vefnum	þarf	að	senda	
upplýsingar um nafn fyrirtækis, forráðamanns, netfang og 
síma á póstfangið: helgi.palsson@efla.is 

Tilboðum	skal	skila	á	skrifstofu	Faglausn,	ehf.,	 
Garðsbraut	5,	640	Húsavík,	eigi	síðar	en	7.	febrúar		2018,	
kl.	11:00	og	verða	þau	þá	opnuð	að	viðstöddum	þeim	 
bjóðendum, eða fulltrúum þeirra, sem þess óska.

8.000	m3/klst.

Sveitarfélagið Ölfus.

Kynningarfundur um skipulagsmál.
Fundurinn verður haldinn í Ráðhúsi Ölfuss, Ráðhúskaffi,  

fimmtudaginn 18. janúar 2018 kl 17-18. 

Tvö mál til kynningar.

1. Hafnarskipulagið í Þorlákshöfn, breyting á aðalskipulagi 
    og deiliskipulagi.

2. Kynning á 10. breyting á deiliskipulagi fyrir virkjun á 
    Hellisheiði.

Breytingin felst í því að stækka skipulagssvæði virkjunar á Hellis-
heiði til norðvesturs meðfram Búrfellslínu og Sogslínu. Svæðið 
sem stækkunin nær til er um 131 ha. Með stækkun skipulags-
svæðisins er verið að fullnýta skilgreint iðnaðarsvæði í gildandi 
aðalskipulagi.

Tillagan tekur til svæðis sem hugmynd er að reisa jarðhitagarð 
á flatlendinu meðfram Búrfells- og Sogslínu. Jarðhitagarðurinn 
er ætlað að vera umgjörð um fjölbreytta starfsemi sem stuðlar 
að sem bestri nýtingu afurða Hellisheiðavirkjunar, jákvæðum 
umhverfisáhrifum og verðmætasköpun. Innan svæðisins verður 
mögulegt að byggja upp jarðhitagarð á skilgreindum lóðum í sam-
ræmi við skilmála sem settir verða um fyrirhugaða uppbyggingu. 
Skipulagið tekur á afmörkun lóða, byggingarreitum, byggingar-
skilmálum, umhverfisfrágangi, veitumálum, samgöngumálum og 
örðum þeim ákvæðum sem ástæða er til að skilgreina í deiliskipu-
lagi. Innan svæðisins er gert ráð fyrir 46 nýjum lóðum á þremur 
svæðum. Aðkoman verði um þjónustuveg sem liggur meðfram 
Sogslínu 2.

Lagnabelti mun liggja frá Hellisheiðavirkjun að öllum lóðunum. 
Fráveitukerfi verði í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar 
og reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp. Um menningar-
minjar verður unnið í samræmi við ákvæði laga nr. 80/2012. Innan 
hluta af svæðinu er sauðfjárvarnarlína og verður girðingin færð 
út fyrir svæðið sem fyrirhugað er að byggja upp á. Húsmúlarétt, 
beitarhólf og hesthús er innan skipulagssvæðisins og verða þessi 
mannvirki færð á nýja staði í samvinnu við hagsmunaaðila sem 
nýta mannvirkin.

Í skipulagsgögnum er ítarleg lýsing á skipulagssvæðinu,  
uppbyggingu á því og umhverfisþáttum.

Tillögurnar eru á heimasíðu Sveitarfélagsins Ölfuss, 
www.olfus.is

F.h. Sveitarfélagins Ölfuss.
Sigurður Ósmann Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Varaaflgjafar fyrir miðlægan tölvubúnað,   
 útboð nr. 14094
• Æfingasvæði Víking. Endurgerð og stækkun,  
 útboð nr. 14125.
• Fellaskóli (unglingaálma) - Endurnýjun á   
 þaki 2018, útboð nr. 14127
• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar -   
 Hverfi 6 og 7, útboð nr. 14128.
• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar -   
 Hverfi 8, 9 og 10, útboð 14129.
• Rammasamningur um ferskt grænmeti og   
 ávexti, EES útboð nr. 14118 
• Frakkarstígur – Sæbraut / Tryggvagata,   
 Pósthússtræti og torg – Gatngerð og lagnir.  
 Hönnun, forval nr. 14135.

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

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



BYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

www.manalind.is  manalind@manalind.is   sími 511 1020

SÖLUSÝNING

í Úlfarsbraut 114 Reykjavík
Sunnudaginn 14.janúar kl: 13:00 – 14:00 
Fjölhús fasteignasala kynnir glæsilegt nýtt �ölbýli.
Úlfarsbraut 114 er fallegt níu íbúða �ölbýli með 
lyftu neðst í Úlfarsárdal. 2 - 4 herbergja íbúðir,  
66,2 - 120,6 fm. Öllum íbúðum hússins fylgja merkt
stæði í lokuðum og upphituðum bílakjallara. 
Góð staðsetning neðst í Úlfarsárdal.
 
Nánari upplýsingar veitir:

Guðbjörg Guðmundsdóttir, lögg.fasteignasali
gudbjorg@�olhus.is   sími: 899 5533

í Breiðakri 9-15 Garðabæ
Sunnudaginn 14.janúar kl: 15:00 – 16:00
Glæsileg og vel skipulögð raðhús í �ölskylduvænu hver�. 
Teiknuð af Sigurði Hallgrímssyni arkitekt. 
Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi.
Stutt í afhendingu.

Nánari upplýsingar veitir:

 Thelma Víglundsdóttir,  lögg.fasteignasali
 thelma@manalind.is   sími: 860 4700
 

www.�olhus.is �olhus@�olhus.is   sími 511 1020

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Fallegar íbúðir í Jaðarleiti 2–6, á eftirsóttum og veðursælum stað í 103  Reykjavík. Úr flestum 

íbúðanna er fallegt útsýni þar sem gluggar ná niður í gólf í björtum og rúmgóðum stofurýmum. 

Hönnun er öll hin glæsilegasta og byggingarefni valið af kostgæfni með íslenskar veðuraðstæður 

að leiðarljósi. Íbúðirnar eru flestar á bilinu 60–100 m2, 2–3 herbergja. Lyftur í öllum stigahúsum, 

bílageymslur neðanjarðar og bílastæði milli húsa.  Áætlað er að íbúðir í Jaðarleiti verði tilbúnar til 

afhendingar sumarið 2018.

Nánari upplýsingar í síma 519 5500, á heimasíðu Fastborg.is og á skrifstofutíma í Síðumúla 23.

Næst á dagskrá:

Nýjar íbúðir í Jaðarleiti 
með útsýni í háskerpu 

Fyrsti áfangi

Jaðarleiti 2–6 103 Reykjavík

Sölumenn eru á staðnum 
og sýna alla 

þriðjudaga og fimmtudaga 
kl. 16.00-16.30

 

Sölusýning





Vesturgata 50A
101 REYKJAVÍK

Falleg og björt íbúð á 4. hæð lyftuhúsi. Mjög 
fallegt sjávarútsýni. Íbúðin mikið endurnýjuð su-
marið 2015. Skipt um járn og pappa á þaki 2017.
Húsið endursteinað að utan.

STÆRÐ: 86 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

48.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

Flúðasel 94
109 REYKJAVÍK

Rúmgóða íbúð á 3. hæð með útsýni til Bláfjalla. 
Útleigu herbergi í sameign. Að sögn eiganda 
eru geymslur ekki í fermetratölu. Eignin er því 
15,5 fm stærri en fermetratölur gefa til kynna.

STÆRÐ: 101,7 fm FJÖLBÝLI     HERB: 4-5

36.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

Þorrasalir 15 - tvær íbúðir
201 KÓPAVOGUR

Fallegar nýlegar íbúðir á þriðju og fimmtu 
hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Sér 
inngangur af svölum. Eignin stendur við 18 holu 
golfvöll GKG og stutt er í alla helstu þjónustu. 

STÆRÐ: 93,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.9 og 46.9 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Klettatröð 10
123 BÆJARFÉLAG

Gistiheimili byggt árið 1992.  

Tíu ára leigusamningur, góðar  
leigutekjur, sterkur greiðandi.

Stærð húsnæðis 1.335,4 fm. Fjörtíu 
og tvö tveggja manna svefn- 
herbergi með sér baðherbergi 
ásamt þremur fjögurra manna  
svefnherbergjum með sér bað- 
herbergi. 

4823 FM LÓÐ, 36 BÍLASTÆÐI. 
Fæst afhent við kaupsamning

VERÐ: TILBOÐ

STÆRÐ: 1335 fm GISTIHEIMILI   HERB: 45

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    13. janúar 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    14. janúar 14:00 – 14:30

Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús við Láland i Fossvogi. Endurnýjað 

árið 2004. Allt tekið í gegn, innréttingar og lýsing. Tveg-

gja herbergja 62 fm auka íbúð með sérinngangi á neðri 

hæð, tekin í gegn 2006

STÆRÐ: 501,8 fm FJEINBÝLI       HERB: 11

220.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali



Mánatún 1
105 REYKJAVÍK

Nýjar og glæsilegar íbúðir í 8 hæða fjölbýli. Afhending 

áætluð í apríl 2018. Fullbúnar án gólfefna, votrými 

flísalögð. Mjög gott skipulag, aukin lofthæð. Sérsmíðaðar 

innréttingar. Stæði í bílakjallara fylgir öllum íbúðum.

STÆRÐ: frá 81,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Frá 51.500.000
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

Íbúðir skilast fullbúnar með öllum gólfefnum. Léttir inn-

veggir eru hlaðnir með Lemga steinum frá Steypustöðin-

ni. Húsið er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum og fylgir 

öllum íbúðum stæði í upphitaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 106-188 fm FJÖLBÝLI       HERB: 3-5

frá 55.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Tungubakki 24
109 REYKJAVÍK

Fallegt raðhús á pöllum í rólegum botnlanga.

STÆRÐ: 204,3 fm RAÐHÚS           HERB: 6

66.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

jörfalind 21
201 KÓPAVOGUR 

Fallegt og vel staðsett raðhús á tveimur hæðum 
að Jörfalind 21. Húsið hefur fengið reglulegt 
viðhald og ástand þess mjög gott.

STÆRÐ: 190,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

79.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Miðholt 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallegt einbýlishús á tveim hæðum með óviðjaf-
nanlegu útsýni. Fjögur til fimm svefnherbergi, 
stórar stofur, sjónvarpshol, tvö baðherbergi og 
tvöfaldur bílskúr. Eign sem vert er að skoða!

STÆRÐ: 244,3 fm EINBÝLI      HERB: 8

82.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltlur fasteignasali

Álfkonuhvarf 37
203 KÓPAVOGUR

Virkilega góð 3ja herbergja íbúð á annari hæð 
með sér inngangi af svölum og stæði í lokaðri 
bílageymslu. Tvö góð svefnherbergi með 
skápum. Þvottahús innan íbúðar. 

STÆRÐ: 98,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali 

Barónsstígur 27
101 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á þriðju hæð í miðbæ Reykjavíkur. 
Þrjú stór svefnherbergi, endurnýjað eldhús og 
góð stofa. Fallegt parket á gólfum. Virkilega 
góð eign í miðbæ Reykjavíkur.

STÆRÐ: 119,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

53.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    14. janúar 16:00-16:30 OPIÐ HÚS    14. janúar 17:15-17:45OPIÐ HÚS    14. janúar 14:00-14:30

OPIÐ HÚS    14. janúar 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    14. janúar 15:15 – 15:45

OPIÐ HÚS    14. janúar 16:15 – 16:45

Bæjarlind 9
201 KÓPAVOGUR

EINUNGIS ÞRJÁR ÍBÚÐIR 
EFTIR!

Íbúð 101 er tveggja herbergja 88,6 
fm með 48,8 fm sólpalli  
Verð 42.900.000

Íbúð 102 er tveggja herbergja 104,7 
fm með 46,1 fm sólpalli  
Verð 49.900.000

Íbúð 202 er þriggja herbergja 129,3 
fm með tvennum svölum  
Verð 60.900.000

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólf- 
efna í apríl 2018 
- aukin lofthæð- 
 
Húsið er klætt að utan og einangrað

42,9-60,9M

STÆRÐ: 88,6-129,3 fm FJÖLBÝLI HERB: 2-3

Íbúð 101 Íbúð 102 Íbúð 202 Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Sölufulltrúi

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is



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

Um er að ræða vel hönnuð parhús með stórbrotnu útsýni í Urriðaholti í Garðabæ. 

Húsin eru alls 227 fm. á tveimur hæðum, þar af er 30 fm. innbyggður bílskúr. Aukin lofthæð 
er í öllu húsinu, góðir útsýnisgluggar og rúmgóðar svalir. Hönnun hússins miðast við að nýta 
allar útsýnisáttir á sem bestan hátt með útsýni yfir Urriðavatn og einnig til austur og vesturs. 
Kaupandi fær húsið afhent tilbúið til innréttinga og rafmagn er fullbúið, bílastæði hellulagt 
með hitalögn og sorpskýli.

Skipulag: Bílskúr, anddyri, stofa, eldhús, 3 baðherbergi, 3 barnaherbergi, hjónaherbergi 
með fataherbergi og sér baðherbergi.

Tilboð.

Mosagata 6 – 10 

Laxatunga 105 – 115

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. 
JANÚAR KL. 14:00 – 15:00
Falleg 142,6 fm. íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi og tvennum 
veröndum. Sérstæði fylgir 
íbúðinni í lokuðu bílskýli með 
heitu og köldu vatni, alls 27 
fm. Eignin er staðsett innst í 
botnlanga í friðsælu hverfi.
Verð: 59,9 millj.

Falleg og mikið endurnýjuð 
99,1 fm. 3ja herbergja neðri 
sérhæð í tvíbýli að Hlíðarvegi 
í Kópavogi. Sérinngangur er 
inn í íbúðina bakatil. Sólpallur 
í suður með heitum pott fylgir 
eigninni. Eignin hefur verið 
mikið endurnýjuð á síðustu 
árum eins og neysluvatnslagnir, 
hluti hitaveitulagna, gólfefni og 
innréttingar að mestu nýlegar, 
skólplagnir myndaðar 2016 án 
athugasemda. Verð: 43,9 millj.

Fallegt 140,9 fm. 3ja hæða 
einbýlishús á besta stað í 
Vestmannaeyjum. Sex herbergi 
eru í eigninni, 3 svefnherbergi, 
3 stofur og baðherbergi. Ný raf-
magnstafla, rafmagn í kjallara 
endurnýjað. Húsið og þakið 
hefur nýlega verið klætt að 
utan. Ál og sink sett á þak fyrir 
tveimur árum. Nýjir gluggar. 
Sérinngangur er í kjallara þar 
sem er þvottahús og geymsla. 
Verð: 27,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. 
JANÚAR KL. 17:00 - 17:30 
Falleg og björt 93,5 fm. 3ja 
herbergja íbúð á frábærum 
stað í Laugardalnum. Rúmgóð 
stofa með útgengi á góðar 
vestursvalir. Nýlega uppgert 
baðherbergi með hita í gólfi. 
Fallegt eldhús. Sameiginlegt 
þvottahús og hjólageyms-
la í kjallara auk rúmgóðrar 
sérgeymslu. 
Verð: 39,9 millj.

Frábærlega staðsett 78 fm. 
atvinnuhúsnæði á horni 
Hverfisgötu og Snorrabrautar 
í miðbæ Reykjavíkur. Eignin er 
á 2.hæð og býður upp á mikla 
möguleika. Rúmgóð móttaka 
með flottu móttökuborði. Tvö 
vinnuherbergi. Kaffistofa með 
útsýni yfir Hverfisgötuna. 
Sérsmíðaðar innréttingar fylgja. 

Verð: 27,9 millj.

Tvö fullbúin og vönduð 124 
fm. raðhús með fallegu útsýni. 
Nýbygging. Rúmgóð stofa, 
eldhús með nýrri innréttingu og 
eldhústækjum, 2 svefnherbergi 
með skápum og 1 baðherbergi. 
Innbyggður 31 fm. bílskúr. Hiti 
í gólfi. Geymsluloft með góðri 
lofthæð. Gönguleiðir í nágren-
ninu. 

Verð: 39 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Neðstaleiti 13a – 103 Reykjavík

Hlíðarvegur 54 – 200 Kópavogur

Kirkjuvegur 35 – 900 Vestmannaeyjar

Selvogsgrunn 11 – 104 Reykjavík

Hverfisgata 105 – 101 Reykjavík 

Sæbakki 25a og 25b – 740 Neskaupst.

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG 
13. JANÚAR KL. 14:00 – 14:30
Glæsileg og rúmgóð 155 fm. 
5 herbergja íbúð á þriðju 
hæð með bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. Rúmgóð stofa, 
4 rúmgóð svefnherbergi, 2 
baðherbergi, bjart eldhús, og 
gólfsíðir gluggar.  
Verð: 92,5 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 
17. JANÚAR KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og falleg 3ja herbergja 
124,3 fm. íbúð á tveimur hæðum 
auk bílastæðis í bílakjallara. 
Góðar suðursvalir. Rúmgott  
eldhús og stofa. Tvö bað- 
herbergi. 
Verð: 59,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. 
JANÚAR KL. 17:30 – 18:00
Einstaklega glæsileg og mikið 
endurnýjuð 128,4 fm. sérhæð í 
virðulegu húsi við Bergstaðas-
træti í Reykjavík. Eignin er 
falleg, björt, vel skipulögð og 
með mikilli lofthæð. Útgengt 
á svalir úr eldhúsi. Uppgerður 
geymsluskúr á lóð fylgir eignin-
ni. Í skúrnum er hiti og rafmagn.
Verð: 69,9 millj.

Glæsileg 170,6 fm. 4ra her-
bergja penthouse íbúð á efstu 
hæð með ótrúlegu útsýni í allar 
áttir. Tvennar svalir í austur og 
suðvestur. Stæði í bílageymslu 
og mögulega hægt að fá eitt 
stæði í viðbót. Ný íbúð á góðum 
stað.
Verð: 73,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Mýrargata 26 – 101 Reykjavík

Framnesvegur 62 – 101 Reykjavík

Bergstaðastræti 14 – 101 Reykjavík

Lyngás 1A – 210 Garðabær

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Erla Árnadóttir
BA í lögfræði.  
Hefur lokið prófi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasala.
S: 864-8463

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 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 fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

Sex glæsileg og vönduð 5 herbergja raðhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Einstaklega vel skipulögð 
fjölskylduhús með góðum palli. Birt stærð eigna er 178,4 fm. 
þar af er íbúðarhluti 146 fm. og innbyggður bílskúr 32,4 fm. Í 
húsunum eru 4 svefnherbergi. 

Kaupendur fá húsin tilbúin til innréttinga með grófjafnaðri 
lóð og palli í garði. 

Húsin eru staðsteypt með tvíhallandi timburþaki.  
Húsin verða fullbúin að utan, með ál/timbur gluggum og 
klædd með álplötum.

Skipulag:  
Bílskúr, anddyri, stofa, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi og sér baðherbergi, 3 barnaherbergi og milliloft. 

Verð frá 58,4 millj. 

SÖLUSÝNING

SÖLUSÝNING 
SUNNUDAGINN 

11. JANÚAR KL. 15:00 - 15:30



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

Um er að ræða vel hönnuð parhús með stórbrotnu útsýni í Urriðaholti í Garðabæ. 

Húsin eru alls 227 fm. á tveimur hæðum, þar af er 30 fm. innbyggður bílskúr. Aukin lofthæð 
er í öllu húsinu, góðir útsýnisgluggar og rúmgóðar svalir. Hönnun hússins miðast við að nýta 
allar útsýnisáttir á sem bestan hátt með útsýni yfir Urriðavatn og einnig til austur og vesturs. 
Kaupandi fær húsið afhent tilbúið til innréttinga og rafmagn er fullbúið, bílastæði hellulagt 
með hitalögn og sorpskýli.

Skipulag: Bílskúr, anddyri, stofa, eldhús, 3 baðherbergi, 3 barnaherbergi, hjónaherbergi 
með fataherbergi og sér baðherbergi.

Tilboð.

Mosagata 6 – 10 

Laxatunga 105 – 115

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. 
JANÚAR KL. 14:00 – 15:00
Falleg 142,6 fm. íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi og tvennum 
veröndum. Sérstæði fylgir 
íbúðinni í lokuðu bílskýli með 
heitu og köldu vatni, alls 27 
fm. Eignin er staðsett innst í 
botnlanga í friðsælu hverfi.
Verð: 59,9 millj.

Falleg og mikið endurnýjuð 
99,1 fm. 3ja herbergja neðri 
sérhæð í tvíbýli að Hlíðarvegi 
í Kópavogi. Sérinngangur er 
inn í íbúðina bakatil. Sólpallur 
í suður með heitum pott fylgir 
eigninni. Eignin hefur verið 
mikið endurnýjuð á síðustu 
árum eins og neysluvatnslagnir, 
hluti hitaveitulagna, gólfefni og 
innréttingar að mestu nýlegar, 
skólplagnir myndaðar 2016 án 
athugasemda. Verð: 43,9 millj.

Fallegt 140,9 fm. 3ja hæða 
einbýlishús á besta stað í 
Vestmannaeyjum. Sex herbergi 
eru í eigninni, 3 svefnherbergi, 
3 stofur og baðherbergi. Ný raf-
magnstafla, rafmagn í kjallara 
endurnýjað. Húsið og þakið 
hefur nýlega verið klætt að 
utan. Ál og sink sett á þak fyrir 
tveimur árum. Nýjir gluggar. 
Sérinngangur er í kjallara þar 
sem er þvottahús og geymsla. 
Verð: 27,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. 
JANÚAR KL. 17:00 - 17:30 
Falleg og björt 93,5 fm. 3ja 
herbergja íbúð á frábærum 
stað í Laugardalnum. Rúmgóð 
stofa með útgengi á góðar 
vestursvalir. Nýlega uppgert 
baðherbergi með hita í gólfi. 
Fallegt eldhús. Sameiginlegt 
þvottahús og hjólageyms-
la í kjallara auk rúmgóðrar 
sérgeymslu. 
Verð: 39,9 millj.

Frábærlega staðsett 78 fm. 
atvinnuhúsnæði á horni 
Hverfisgötu og Snorrabrautar 
í miðbæ Reykjavíkur. Eignin er 
á 2.hæð og býður upp á mikla 
möguleika. Rúmgóð móttaka 
með flottu móttökuborði. Tvö 
vinnuherbergi. Kaffistofa með 
útsýni yfir Hverfisgötuna. 
Sérsmíðaðar innréttingar fylgja. 

Verð: 27,9 millj.

Tvö fullbúin og vönduð 124 
fm. raðhús með fallegu útsýni. 
Nýbygging. Rúmgóð stofa, 
eldhús með nýrri innréttingu og 
eldhústækjum, 2 svefnherbergi 
með skápum og 1 baðherbergi. 
Innbyggður 31 fm. bílskúr. Hiti 
í gólfi. Geymsluloft með góðri 
lofthæð. Gönguleiðir í nágren-
ninu. 

Verð: 39 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Neðstaleiti 13a – 103 Reykjavík

Hlíðarvegur 54 – 200 Kópavogur

Kirkjuvegur 35 – 900 Vestmannaeyjar

Selvogsgrunn 11 – 104 Reykjavík

Hverfisgata 105 – 101 Reykjavík 

Sæbakki 25a og 25b – 740 Neskaupst.

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG 
13. JANÚAR KL. 14:00 – 14:30
Glæsileg og rúmgóð 155 fm. 
5 herbergja íbúð á þriðju 
hæð með bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. Rúmgóð stofa, 
4 rúmgóð svefnherbergi, 2 
baðherbergi, bjart eldhús, og 
gólfsíðir gluggar.  
Verð: 92,5 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 
17. JANÚAR KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og falleg 3ja herbergja 
124,3 fm. íbúð á tveimur hæðum 
auk bílastæðis í bílakjallara. 
Góðar suðursvalir. Rúmgott  
eldhús og stofa. Tvö bað- 
herbergi. 
Verð: 59,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. 
JANÚAR KL. 17:30 – 18:00
Einstaklega glæsileg og mikið 
endurnýjuð 128,4 fm. sérhæð í 
virðulegu húsi við Bergstaðas-
træti í Reykjavík. Eignin er 
falleg, björt, vel skipulögð og 
með mikilli lofthæð. Útgengt 
á svalir úr eldhúsi. Uppgerður 
geymsluskúr á lóð fylgir eignin-
ni. Í skúrnum er hiti og rafmagn.
Verð: 69,9 millj.

Glæsileg 170,6 fm. 4ra her-
bergja penthouse íbúð á efstu 
hæð með ótrúlegu útsýni í allar 
áttir. Tvennar svalir í austur og 
suðvestur. Stæði í bílageymslu 
og mögulega hægt að fá eitt 
stæði í viðbót. Ný íbúð á góðum 
stað.
Verð: 73,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Mýrargata 26 – 101 Reykjavík

Framnesvegur 62 – 101 Reykjavík

Bergstaðastræti 14 – 101 Reykjavík

Lyngás 1A – 210 Garðabær

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Erla Árnadóttir
BA í lögfræði.  
Hefur lokið prófi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasala.
S: 864-8463

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 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 fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

Sex glæsileg og vönduð 5 herbergja raðhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Einstaklega vel skipulögð 
fjölskylduhús með góðum palli. Birt stærð eigna er 178,4 fm. 
þar af er íbúðarhluti 146 fm. og innbyggður bílskúr 32,4 fm. Í 
húsunum eru 4 svefnherbergi. 

Kaupendur fá húsin tilbúin til innréttinga með grófjafnaðri 
lóð og palli í garði. 

Húsin eru staðsteypt með tvíhallandi timburþaki.  
Húsin verða fullbúin að utan, með ál/timbur gluggum og 
klædd með álplötum.

Skipulag:  
Bílskúr, anddyri, stofa, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi og sér baðherbergi, 3 barnaherbergi og milliloft. 

Verð frá 58,4 millj. 

SÖLUSÝNING

SÖLUSÝNING 
SUNNUDAGINN 

11. JANÚAR KL. 15:00 - 15:30



Bjartar litlar og meðalstórar íbúðir! 2ja – 5 herbergja! Íbúðir fyrir breiðan hóp kaupenda! 
Vandaðar innréttingar og heimilistæki. Gluggafletir í stofurými eru stórir og gólfsíðir. Mikið 
útsýni úr nær öllum íbúðum. Gólfhiti, svalalokanir og mynddyrasímar fylgja öllum íbúðum.

Bílastæði í bílakjallara fylgja stærri íbúðum. Í hverfinu verða skjólgóðir garðar og nútímalegt 
og hlýlegt íbúðarhverfi!

Hönnuðir/arkitekar: T.ark, Teiknistofan arkitektar ehf. 
Byggingaraðili: Skuggi 4 ehf.

NÝJ AR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Í SÍMA

898 6106
Fyrstu íbúðir 

verða afhentar
sumarið 2018

Kynning á íbúðum verður á 
skrifstofu Fasteignasölunni TORG, 

Garðatorgi 5

SUN. 14. JANÚAR 
KL. 13:00-14:00

Allir velkomnir!
Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

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

Skipasund 52    104 Reykjavík

kraftur • traust • árangur

49.900.000

Um er að ræða 4ra herbergja sérhæð með sér inngangi á jarðhæð. Komið er inn 
í forstofu með flísar á gólfi. Hol/gangur með plastparketi á gólfi. 3 svefnherbergi, 
öll rúmgóð og með góðum gluggum. Aðalrými sem er stofa með útgengi út í garð, 
út á steypta verönd. Opið er úr aðalrými í eldhúsið sem er með góðri innréttingu, 
uppþvottavél sem fylgir og rými fyrir ísskáp og þvottavél. Borðkrókur við glugga. 
Gott baðherbergi með opnanlegu fagi á glugga, með baðkari og sturtu aðstöðu. 
Stutt í alla almenna þjónustu og skóla.  
Upplýsingar veitir: Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106 og Alexander 
sölufulltrúi í gsm: 695-7700

Herbergi: 4     Stærð: 91,6 m2      

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

 

 
 

 
 
 
 

Stóragerði 15, 108 Reykjavík.
OPIÐ HÚS sunnudaginn 14.janúar.2018. kl. 15.00-15.45. 

Ármúli 4-6 | 108  Reykjavík

Falleg 3ja herb. 78,8 m2. eign með sérinngangi á jarðhæð við 
Stóragerði 15, Rvík.  Eignin skiptist í forstofu, 2. svefnherbergi, 
stofu, eldhús og baðherbergi.  Sérgeymsla er ekki inní fm.tölu 
eignarinnar. Þvottahús í sameign. Eign á eftirsóttum stað, stutt í 
skóla, leikskóla og verslanir. Eignin laus við kaupsamning.   
V. 39,8 millj.

ÍRIS HALL LÖGG. FAST. VERÐUR Á STAÐNUM.
s. +354 695 4500 | irishall@islenskafast.is OPIÐ 

HÚS

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

RÁÐNINGAR
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur 
bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings að vel takist til.

Húsið er  592.9 m2 að stærð, 
frábær staðsetning og sögufrægt 
hús í miðbæ Reykjavíkur.  

Veitingaleyfi til staðar.  

Stórir gluggar og hátt til lofts  
á 1. hæð og 2. hæð.  

Áhugasamir hafi samband við 
ritari.rvk@gmail.com

Til leigu

Hverfisgata 18, 101 Reykjavík



 

Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Stórglæsilegar útsýnisíbúðir

Grandavegur 42 A,B og C

Nánari upplýsingar veitir : 

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

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

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515 
jassi@miklaborg.is

Fjöldi íbúða 
tilbúin til 

afhendingar

Fallegt og vel við haldið enbýlishús með 
tveimur bílastæðum í 101 Reykjavík

Heil húseign á frábærum stað  
í miðbænum sem er nánast  
öll endurnýjuð

Glæsileg 3-4 herbergja íbúð á fyrstu hæð í 
nýlegu tvíbýli við Gulaþing í Kópavogi

Mjög fallegt og vel skipulagt  
4ra herbergja einbýlishús á einni hæð

129,3 fm - 4ra herbergja
Stórar svalir
Falleg og vel viðhaldin lokuð lóð
Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla, 
alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf 
miðbæjarins

Fallegur afgritur garður með stórri 
verönd - Einstakt útsýni út á sundin 
Fallegur arinn í stofu 
Fallegt eldhús og bað 
Parket og flísar á gólfum
184,3 fm þar af 25,6 fm bílskúr

Um er að ræða tvær 3ja herbergja íbúðir  
og eina 2ja herbergja 
Heildarstærð er 184,1 fm auk óskráðs 
geymsluskúrs á baklóð 
Gott stigahús á milli hæða 

Auðvelt að bæta við fjórða herberginu  
og yrðu svefnherbergin þá þrjú talsins 
Eignin er 105,6 fm 
Sérinngangur 
Hellulögð verönd í suður og norður

79,9 millj.

79,9 millj.

89,5 millj.

49,8 millj.

Grettisgata 49 
101 Reykjavík

Stararimi 18
112 Reykjavík

Holtsgata 14 
101 Reykjavík

Gulaþing 22 
203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

Bókaðu skoðun: 

Helgi Jónsson, aðstm. fasteignasala
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

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

Lokaáfangi Grandavegs 42 sem samanstendur af þremur  
stigagöngum frá 6 upp í 9 hæða byggingar meðfram Eiðsgranda  
þar sem flestar íbúðir njóta sjávarútsýnis.  

Íbúðirnar afhendast fullbúnar utan gólfefna í stofu og herbergjum.  
Vandaðar innréttingar frá HTH í eldhúsi og baðherbergjum ásamt 
því sem eldhús skilast með gæðatækjum frá AEG m.a. ísskáp, 
uppþvottavél, tveir ofnar, span helluborð og háf. 

Stærð íbúða frá 76 fm til 155 fm með allt að 35 fm  
yfirbyggðum svölum til viðbótar
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir hverri íbúð
Yfirbyggðar svalir
Allar þriggja herbergja íbúðir með tveimur baðherbergjum
Kvarts steinn í borðplötum eldhúss og baðherbergja
Baðherbergi og forstofa flísalögð
Þvottaaðstaða innan íbúða
Fataskápar í herbergjum og forstofu
Þakíbúðir með um 150 fm þakrými
2ja til 3ja herbergja íbúðir
Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir

2ja herb íbúðir frá 44,5 millj.
3ja herb íbúðir frá 63,6 millj.

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



 Endurnýjuð mikið 2013

Reykás 37

42.500.000

110 Reykjavík
Íbúð 3 herb. 102,1 fm Fallegt útsýni

Brandur fasteignasali 897 1401

Góð staðsetning

Grensásvegur 8

125.000.000

108 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði 581,1 fm Laust strax

Brandur fasteignasali 897 1401

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

4 herb. 93,0 fm Glæsileg miðbæjar íbúð

Skúlagata 44

55.900.000

101 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

3 herb. 86,3 fm Sérlega glæsileg

Keldurland 11

46.900.000

108 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Endurnýjuð íbúð, sérsmiðaðar innréttingar

4 herb. 123,1 fm Glæsileg fjölskyldu íbúð

Þórðarsveigur 20 - íb. 202 

43.900.000

113 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Stæði í bílageymslu

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

x herb. 148 fm Mikið auglýsingagildi

Hverfisgata 105

79.500.000

101 Reykjavík
Verslunarhúsnæði

Verslunarhúsnæði á 1.hæð

Fjöldi bílastæða í sameign húsfélags

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

2-3 herb. 85,1fm  Eftirsóttur staður

Bergstaðastræti 48

43.900.000

101 Reykjavík
Íbúð á 1. hæð

Opið hús lau. 12. jan. kl. 14:00-14:30

Falleg íbúð á 1. hæð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

6 herb. 187,2 fm Suðurgarður

Bollagarðar 81

97.500.000

170 Seltjarnarnes
Efri sérhæð

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum

Björt og falleg íbúð á 2. hæð í góðu húsi.

Þóra fasteignasali

Vesturberg 28

34.400.000

111 Reykjavík
Íbúð

 777 2882

4 herb. 94 fm Gott skipulag

Opið hús sun. 14. jan. kl. 14.00-14.30

Nýlegar innréttingar og harðparket

Þórufell 18

26.900.000

111 Reykjavík
Íbúð 3 herb. 56.7 fm Falleg og björt íbúð

Opið hús mán. 15. jan. kl. 17:30-18:00

Vilborg fasteignasali  853 7030

Íbúð og bílskúr

NJÁLSGATA 15a

54.900.000

101 Reykjavík
Hæð og bílskúr 2 herb. 115,5fm Glæsileg eign 

Héðinn fasteignasali 848 4806

Opið hús mán. 15. jan.  kl. 17:30-18

Bjart og fallegt einbýlishús með aukaíbúð

Þóra fasteignasali

Nýlendugata 21a

74.900.000

101 Reykjavík
Einbýlishús

 777 2882

3 herb. 163 fm Eignarlóð í hjarta Vesturb.

Opið hús sun. 14. jan. kl. 15.00-15.30


