
- Móttaka og gestgjafar
- Þjónustu- og gæslustörf
- Ýmis störf á veitingasviði
- Ræstingar og þvottahús
- Sölustörf í verslunum
- Ýmis störf á hóteli
- Skrifstofustörf

SUMARSTÖRF Í EINSTÖKU 
UMHVERFI
Við leitum að metnaðarfullum starfsmönnum með ríka þjónustulund í fjölbreytt 
og spennandi störf í sumar. Við leggjum áherslu á góða samskipta- og 
samstarfshæfni og bjóðum upp á þægilegan vinnutíma og góðan aðbúnað.

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars.
Æskilegt er að umsækjendur hafi náð 18 ára aldri. 

Skemmtilegt 
félagslíf

Frábær 
starfsandi

Einstakt 
umhverfi

Góður
matur

Góð
fríðindi

Rútuferðir til 
og frá vinnu

Þjálfun og 
fræðsla

2-2-3 vaktavinna 
eða dagvinna

MEÐAL STARFA Í BOÐI

bluelagoon.is/atvinna

Kynntu þér sumarstörfin

og sæktu um
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426



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

VERKEFNASTJÓRI Í VÖRUÞRÓUN
Össur leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að starfa sem verkefnastjóri í hópi

sérfræðinga. Í starfinu felst að áætla og stýra þróunarverkefnum frá hugmynd að vöru á alþjóðlegum markaði

samkvæmt gæðaferlum Össurar. Viðkomandi þarf að sjá um skýrslugerð og skýr samskipti við hagsmunaaðila og geta 

tekist á við þær áskoranir sem koma upp á verkefnistímanum.

Prófunarsvið gæðaseturs Össurar leitar eftir jákvæðum og drífandi einstaklingi til að leiða vörugæði stoðtækja.

Verkefni felast í hönnun prófunarbúnaðar, þróun og stöðlun prófana, greiningarvinnu á brotum og bilunum á vörum 

ásamt því að leiða og vera þátttakandi í úrbótaverkefnum. Starfið felur í sér samvinnu við þróunardeild, framleiðsludeild 

og aðrar deildir ásamt samþættingu aðferðafræða með prófunarsetrum á starfstöðvum Össurar erlendis.

STARFSSVIÐ
•   Verkefnastjórnun á sviði vöruþróunar í þverfaglegum

    verkefnateymum

•   Gerð verkefnaáætlana og framfylgd þeirra

•   Umsjón með skjölun og skjalastjórnun í verkefnum

STARFSSVIÐ
•   Sérfræðingur í prófunarstöðlum og vörugæðum

•   Þróun prófunarverkfæra og -aðferða

•   Sérfræðingur í notkun prófunarbúnaðar

•   Sérfræðingur í bilanagreiningum á vörum

•   Leiðandi og þátttakandi í úrbótaverkefnum á vörum og ferlum

•   Samþætting prófana með þróunar- og framleiðsludeild

•   Sérfræðingur í áhættugreiningum

•   Sérfræðingur í beitingu tölfræði

HÆFNISKRÖFUR
•   Háskólapróf sem nýtist í starfi, BSc eða MSc í verkfræði

•   Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla á sviði

     verkefnastjórnunar, ákjósanlega í hönnun og þróun

•   Að minnsta kosti IPMA D-vottun

•   Leiðtogahæfileikar

•   Reynsla í Microsoft Project

•   Mjög góð enskukunnátta

HÆFNISKRÖFUR
•   Háskólapróf sem nýtist í starfi, verkfræði eða tæknifræði

•   Reynsla í véltækni, smíði eða bilunum og brotfræðum

•   Þekking/reynsla á burðarþols-, efnis- og efna-fræði

•   Reynsla og þekking á beitingu staðla

•   Þekking á kröfum fyrir lækningatæki er kostur

•   Mjög góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 29. 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. 

VERKFRÆÐINGUR Á GÆÐASVIÐI
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Verkefnastjóri hjá Endurmenntun Háskóla Íslands

Helstu verkefni
• Þarfagreining og þróun nýrra námskeiða á 

ýmsum sviðum 
• Skipulagning námskeiða 
• Samskipti við kennara, viðskiptavini og aðra 

samstarfsaðila 
• Þátttaka í teymisvinnu og þróunarverkefnum

Hæfniskröfur
• Meistaragráða á háskólastigi 
• Fjölbreytt starfsreynsla úr opinbera- og/eða einkageiranum 
•  Reynsla af verkefnastjórnun 
• Gott tengslanet 
• Þjónustulipurð og framúrskarandi samskiptahæfni 
• Skipulagshæfni og frumkvæði 
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 

Endurmenntun Háskóla Íslands hyggst bæta við verkefnastjóra. Einnig kemur til greina að ráða í tímabundið starf til áramóta. 
Leitað er að einstaklingi með víðtæka reynslu og tengsl í atvinnulífinu svo sem á sviði fjármála, upplýsingatækni, verkfræði 
eða heilbrigðisþjónustu. Viðkomandi þarf að búa yfir lipurð í samskiptum, skipulagshæfni og vera tilbúinn til að takast á við 
fjölbreytt verkefni í síbreytilegu umhverfi. Verkefnastjóri tekur þátt í teymisvinnu á vinnustaðnum. 
Næsti yfirmaður er þróunarstjóri námskeiða. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
4. febrúar nk.

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun liggur fyrir. 
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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/6312 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Haldgóð reynsla af bókhaldsstörfum og bókhaldsþekking.
Reynsla af frávikagreiningu og tölfræðilegri úrvinnslu.
Góð þekking á einu eða fleiri bókhaldskerfum.
Góð Excel kunnátta.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Nákvæmni í vinnubrögðum og skipulagshæfileikar.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Jákvæðni, lipurð og frumkvæði í starfi.

�
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Umsóknarfrestur

5. febrúar 

Starfssvið:
Skráning og bókun reikninga.
Afstemmingar.
Undirbúningur fyrir lokafærslur.
Frávikagreiningar.
Tölfræðileg úrvinnsla.
Önnur tilfallandi verkefni tengd bókhaldi og uppgjörum 
stofnunarinnar.

Landhelgisgæslan auglýsir laust til umsóknar starf bókara. Leitað er að sveigjanlegum og talnaglöggum einstaklingi sem 
hefur gaman af fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Um fullt starf er að ræða og gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 
fljótlega.

Landhelgisgæsla Íslands

Bókari

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í Austurkór.  

· Deildarstjóri í Fífusölum.   

· Deildarstjóri í Læk.  

· Leikskólakennari í Fífusölum.  

· Leikskólakennari í Marbakka.  

· Leikskólakennari/leiðbeinandi í Austurkór.  

· Leikskólakennari/leiðbeinandi í Álfatúni.  

· Leikskólakennari/starfsmaður í Læk.  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór.  

· Starfsmaður í sérkennslu í Læk.  

· Þroskaþjálfi, leikskólakennari í Fífusölum.  

Grunnskólar

· Forfallakennari í Smáraskóla.  

· Frístundaleiðbeinandi í Hörðuvallaskóla.  

· Frístundaleiðbeinendur á dægradvöl   
 Smáraskóla.   

· Grunnskólakennari á yngsta stigi.  

· Ritari í hlutastarf í Kópavogsskóla.  

· Skólaritari í Kársnesskóla.  

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Álfhólsskóla.  

Velferðarsvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk.   

· Starfsmaður í íbúðarkjarna í Kópavogi.  

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk.   

· Verkstjóri í Örva.  

· Yfirþroskaþjálfi á áfangaheimili fyrir fatlað fólk.  

Annað

· Eftirlitsverkstjóri Þjónustumiðstöðvar

· Aðstoðarbyggingarfulltrúi hjá Kópavogsbæ.  

ænt á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.
kopavogur.is, þar sem jafnframt má finna fleiri 
störf og nánari upplýsingar.

STARFSSVIÐ:

• Dagleg umsjón með byggingum

• Umsjón og eftirlit með hússtjórnarkerfum 

   og öryggismálum

• Eftirlit með ræstingu

• Tækniaðstoð í kennslustofum og öðrum rýmum

• Tilfallandi viðhald í byggingum

• Flutningar innan og á milli bygginga

• Önnur tilfallandi verkefni 

Sótt skal um starfið á vefsíðu 

Háskóla Íslands undir laus störf. 

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim 

tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 

hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði 

frá lokum umsóknarfrests.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir,

Laufey Sigurðardóttir rekstrarstjóri fasteigna, 

sími 525 4686 og Vilhjálmur Pálmason deildarstjóri 

hjá rekstri fasteigna í síma 525 4365 

eða GSM 894 2114

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið 

mið af jafnréttisáætlun háskólans.

  

HÆFNI- OG MENNTUNARKRÖFUR: 

• Iðnmenntun – kostur að menntun sé á sviði 

rafeindavirkjunar eða tengdum greinum

• Gott vald á íslensku og ensku, vald á öðru 

norðurlandamáli er kostur

• Góð tölvukunnátta

• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Skilyrði er að viðkomandi hafi bílpróf og geti unnið 

um kvöld og helgar eftir ákveðnu vinnutímaskipulagi

• Reynsla af notkun öryggis- og hússtjórnarkerfa 

 er kostur

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála-

ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Gert er ráð fyrir að umsækjandi geti hafið 

störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar nk. 

FRAMKVÆMDA- OG TÆKNISVIÐS, REYKJAVÍK 

UMSJÓNARMAÐUR FASTEIGNA 
HJÁ HÁSKÓLA ÍSLANDS

Rekstur fasteigna, framkvæmda- og tæknisviðs Háskóla Íslands óskar eftir að ráða 

umsjónarmann fasteigna í 100% starf. Starfið fellur undir rekstrarstjóra fasteigna 

Háskóla Íslands. Umsjónarmaður verður einn af 15 umsjónarmönnum Háskóla Íslands. 

Við ráðningu verður tekið mið af samsetningu hópsins sem viðkomandi verður hluti af. 

Rekstur fasteigna sér um daglegan rekstur bygginga Háskóla Íslands.
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og eru áhugasamir
beðnir um að sækja um starfið þar.

Hýsi – Merkúr hf. óskar eftir að ráða röskan og skipulagðan einstakling  til starfa í kranateymi.
Um fullt starf til framtíðar er að ræða.

Leitað er að ábyrgum einstaklingi með gott frumkvæði og stjórnunarhæfileika.
Viðkomandi mun starfa við uppsetningu og þjónustu á byggingakrönum ásamt stýringu
kranadeildar í samstarfi við þjónustustjóra. Meirapróf er æskilegt

Starfsmaður í kranateymi
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 starfsréttindi sem áfengis- og vímuefnaráðgjafi, 

háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla 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.
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Forstöðumaður 

Starfssvið 
• Ábyrgð á rekstri, daglegri stjórnun og 

starfsmannahaldi Setursins
• Ber ábyrgð á og hefur umsjón með 

þjónustu við skjólstæðinga
• Ábyrgð á faglegri þróun

Hæfniskröfur
• Menntun á heilbrigðissviði
• Menntun og/eða reynsla af stjórnun og rekstri
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og skipulega 

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

MS Setrið óskar að ráða heilbrigðismenntaðan forstöðumann. 

MS Setrið er dagvist og endurhæfingarmiðstöð  
í MS-húsinu að Sléttuvegi 5, Reykjavík.

Sjá nánar á www.msfelag.is/ms-setrid

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar nk.
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MS Setrið
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Lögfræðingur

Helstu verkefni:
• Lögfræðileg álit, ráðgjöf og umsagnir
• Gerð leiðbeininga vegna stjórnsýslu 

stofnunarinnar og samræmingar á eftirliti
• Greining á EES-löggjöf á sviði 

markaðseftirlits og gerð tillagna um 
innleiðingu

• Undirbúningur stjórnvaldsákvarðana
• Þátttaka í mótun reglna á verkefnasviði 

stofnunarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking og reynsla af EES-rétti er kostur
• Þekking á stjórnsýslurétti og reynsla af opinberri 

stjórnsýslu er kostur
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu 

og riti
• Góð kunnátta í ensku. Kunnátta í einu 

Norðurlandamáli er kostur
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni

Upplýsingar veita:

Ásta Sóley Sigurðardóttir  
asta@mvs.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar nk.

Sækja skal um starfið rafrænt í gegnum tengil sem má finna á 
hagvangur.is, mannvirkjastofnun.is og í auglýsingu stofnunarinnar 
á Starfatorgi.

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

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100% og eru konur jafnt 
sem karlar hvattar til að sækja um starfið. 

Mannvirkjastofnun auglýsir starf lögfræðings á lögfræðisviði stofnunarinnar laust til umsóknar. Stofnunin leitar að 
jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að takast á við krefjandi verkefni á sviði stjórnsýslu, 
mannvirkjamála og markaðseftirlits, þ.á.m. greiningu EES-gerða til innleiðingar.

Hlutverk Mannvirkjastofnunar er einkum að sinna stjórnsýslu og samræmingu eftirlits á sviði byggingarmála, 
brunavarna og rafmagnsöryggismála og að annast markaðseftirlit á sviði rafmagnsöryggis, visthönnunar 
og orkumerkinga, byggingarvöru og uppruna timburs. Áhersla er lögð af hálfu stofnunarinnar á rafræna 
stjórnsýslu og gerð gagnagrunna við eftirlit.

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is



Laus störf hjá KORTA

Endurkröfufulltrúi

Sérfræðingur á sviði áhættustýringar og hlítingar

Scrum Master

Helstu verkefni
• Úrvinnsla endurkrafna vegna greiðslukorta
• Samskipti við söluaðila og kortaútgefendur
• Samskipti og samvinna við aðrar deildir KORTA
• Eftirfylgni við úrlausn endurkröfumála

Helstu verkefni
• Skoðun nýrra samninga
• Greining á áhættu og þátttaka í þróun á 

mælikvörðum
• Skýrslugerð og skjölun gagna
• Eftirfylgni á nýjum lögum og reglum er við koma 

starfseminni
• Önnur verkefni tengd sviðinu

Helstu verkefni
• Þjálfa og kynna Agile hugmyndafræði í fyrirtækinu og 

leggja áherslu á samábyrgð, samvinnu og jákvæðan 
teymisanda

• Þjálfa, þjóna og leiðbeina teymum til að nýta sér Agile 
aðferðir við hugbúnaðarþróun (Scrum/Kanban)

• Starfa náið með vörustjórum (Product Owners) til að 
tryggja að verkefni séu skýr og forgangsröðuð

• Finna leiðir til að hámarka afköst hjá teymum
• Fjarlægja hindranir sem standa í vegi fyrir þróun
• Sjá um að skipuleggja og stýra Scrum fundum

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Reynsla af þjónustustörfum
• Reynsla af bókhaldi kostur
• Framúrskarandi tölvukunnátta og geta til að læra á ný tölvuumhverfi
• Mjög góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti
• Framúrskarandi samskiptafærni, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni
• Vilji til að vinna að lausnum
• Geta unnið vel undir álagi

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Greiningarhæfni og kunnátta í Excel
• Mjög góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti
• Sjálfstæð öguð vinnubrögð og frumkvæði
• Samskiptahæfni, hæfni til að vinna í hópi sem og geta 

til að vinna undir álagi
• Reynsla á sviði áhættustýringar er kostur

Hæfniskröfur
• Reynsla af að vinna með Scrum teymum nauðsynleg
• Góð þekking á Agile hugmyndafræði og reynsla af Agile verkefnum
• Góð þekking á Jira nauðsynleg
• Frumkvæði og lausnamiðað hugarfar
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
• Þekking á Lean og Laizen þar sem áhersla er lögð á stöðugar umbætur
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Þrautseigja og leiðtogahæfni

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Vegna aukinna umsvifa innanlands og utan óskar KORTA eftir öflugu starfsfólki 

KORTA er færsluhirðir sem hefur starfað á innlendum og erlendum fyrirtækjamarkaði síðan 2002. 
Starfsmenn fyrirtækisins eru um 60 talsins og lögð er rík áhersla á gott og skemmtilegt starfsumhverfi.
 

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar nk. 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Framkvæmdasvið Félagsbústaða leitar að pípara 

Starfssvið: 
• Viðgerðir á sviði pípulagninga
• Almenn umsjón og eftirlit með verklegum 

framkvæmdum
• Samskipti við iðnaðarmenn og verktaka 
• Yfirferð og samþykkt reikninga 
• Samskipti við leigutaka 
• Önnur tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Löggild iðnmenntun á sviði pípulagninga
• Reynsla af sambærilegu starfi og af 

byggingarframkvæmdum er nauðsynleg 
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Drifkraftur og skipulögð vinnubrögð 
• Þarf að geta tileinkað sér færni í þeim 

tölvukerfum sem starfið krefst 
• Nákvæmni og samviskusemi 

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem  
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar nk.

Leitað er að aðila sem hefur til að bera frumkvæði og getur unnið sjálfstætt, en jafnframt virkað vel í samvinnu stærri heildar.

Félagsbústaðir hf. er sjálfstætt starfandi fasteignafélag í eigu Reykjavíkurborgar. Það á, rekur og leigir út tæplega 
2.500 íbúðir í Reykjavík. Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 20 manns. Félagið er staðsett miðsvæðis í Reykjavík og 
er vottað í hóp framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi 2017 af Credit Info. Á framkvæmdasviði starfa 7 starfsmenn. 
Sviðið ber ábyrgð á framkvæmdum fyrir um 1,5 milljarða á hverju ári. 

Nánari upplýsingar um félagið og starfsemi þess má finna á heimasíðunni www.felagsbustadir.is
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Aðalbókari

Bókari

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Umsjón, eftirlit og ábyrgð með bókhaldi og 

fjárreiðum félagsins, dótturfélaga og systurfélaga
• Ábyrgð á mánaðar-, árshluta og ársuppgjöri
• Skattaleg uppgjör og skil á gögnum til yfirvalda
• Greining gagna og verkefnastjórnun
• Þátttaka við undirbúning og gerð fjárhagsáætlana
• Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið
• Færsla bókhalds og gerð reikninga
• Afsemmingar og uppgjörsvinna
• Önnur tilfallandi störf 

Menntun og hæfniskröfur
• Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg menntun
• A.m.k. 5 ára reynsla af endurskoðunarskrifstofu við 

uppgjör og endurskoðun
• Enskukunnátta nauðsynleg, dönskukunnátta kostur
• Frumkvæði, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í 

mannlegum samskiptum er mikilvæg
• Hreint sakavottorð

Hæfniskröfur
• Góð þekking og reynsla af bókhaldi
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Þekking á AX bókhaldskerfi er kostur
• Enskukunnátta skilyrði og dönskuþekking kostur
• Þekking á VSK og tollamálum kostur

Upplýsingar veitir: 

Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar nk.

66°Norður leitar að öflugum og metnaðarfullum 
aðilum í tvö spennandi störf

66°NORÐUR á sér 90 ára sögu og er því eitt elsta starfandi framleiðslufyrirtæki landsins. Frá upphafi hefur það verið metnaður
okkar að framleiða útivistarfatnað sem stenst alla duttlunga íslenskrar veðráttu. Í dag eru vörur 66°NORÐUR eftirsóttar hér
heima og erlendis og eru þekktar fyrir styrk, endingu og frábæra hönnun. 66°NORÐUR er líflegur og spennandi vinnustaður
með alþjóðlega starfsemi, þar sem drifkraftur, ævintýraþrá og reynsla af íslenskri veðráttu koma að góðum notum.
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Hagstofa Íslands
leitar að metnaðarfullu og áhugasömu starfsfólki

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

Umsóknir skulu  berast í pósti á: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.  
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Aðferðafræðingur
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða aðferðafræðing til þess að auka gæði, tímaleika og nákvæmni 
opinberrar tölfræði, efla rannsóknir og vinna að nýsköpun á sviði hagnýtingar nýrra gagnalinda og 
aðferða. 

Í starfinu felst að byggja upp aðferðafræðilega þekkingu á sviði gagnavísinda, vinna að aðferða-
fræðilegum umbótum með sérfræðingum stofnunarinnar og hafa forystu um hagnýtingu á þeim 
styrkjum sem Hagstofunni bjóðast til umbóta og nýsköpunar á sviði rannsókna og hagskýrslugerðar. 
Þá leiðir aðferðafræðingur Hagstofunnar störf aðferðafræðiráðs hennar og sinnir alþjóðlegu  
samstarfi fyrir hönd stofnunarinnar á þessu sviði.

HÆFNISKRÖFUR
•	 Framhaldsmenntun	á	háskólastigi	sem	nýtist	í	starfi	ss.	tölfræði,	stærðfræði	
   eða reikniverkfræði.  Doktorsgráða er kostur
•	 Mjög	góð	samskipta-	og	skipulagsfærni
•	 Starfsreynsla	tengd	akademískum	rannsóknum
•	 Mikil	reynsla	og	þekking	á	tölfræði	og	tölfræðilegum	aðferðum
•	 Mikil	þekking	á	hagnýtingu	samspils	tölfræði	og	tækni
•	 Farsæl	reynsla	af	því	að	stýra	verkefnum
•	 Mikill	áhugi	á	nýjungum	og	nýsköpun
•	 Góð	enskukunnátta	og	ritfærni	á	fræðilegum	texta
•	 Þekking	á	gæðastarfi	er	kostur
•	 Þekking	á	aðferðafræði	félagsvísinda	er	kostur
•	 Drifkraftur,	vinnusemi	og	þrautseigja

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2018 og skulu umsóknir berast í pósti á: 
Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið  
starfsumsokn@hagstofa.is.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Arnar Þórðarson í síma 5281000.

Sérfræðingur í launa- og vinnumarkaðstölfræði
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til að innleiða alþjóðlegan staðal fyrir starfaflokkun,  
ISCO-08. Í starfinu felst yfirumsjón með útgáfu og innleiðingu staðalsins  ásamt eftirfylgni með 
starfaflokkun	á	íslenskum	vinnumarkaði.	Með	starfinu	verður	lagður	grunnur	að	starfaflokkun	fyrir	
íslenskan vinnumarkað í heild sinni með hliðsjón af innleiðingu jafnlaunavottunar.  
Starfið felur einnig í sér önnur verkefni við launa- og vinnumarkaðstölfræði.

HÆFNISKRÖFUR
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Þekking	á	íslenskum	vinnumarkaði	og	kjarasamningum
•	 Þekking	á	jafnlaunavottun	er	kostur
•	 Reynsla	af	stjórnun	verkefna	er	æskileg
•	 Reynsla	af	stöðlum	eða	innleiðingu	kerfa	er	æskileg
•	 Góð	rökhugsun	og	færni	til	að	fanga	heildarmynd
•	 Mjög	góð	samskipta-	og	samstarfsfærni
•	 Skipulögð,	nákvæm	og	öguð	vinnubrögð
•	 Geta	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti	á	íslensku	og	ensku
•	 Góð	tölvufærni
•	 Tölfræðiþekking	er	æskileg

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2018 og skulu umsóknir berast í pósti á: 
Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 105 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Helstu verkefni

•   Daglegur rekstur þjónustustöðvarinnar 

•   Yfirumsjón með veitingasölu

•   Verkstjórn

•   Starfsmannastjórnun

•   Innkaup og samskipti við birgja

•   Birgðarstýring og kostnaðareftirlit

•   Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

Hæfniskröfur

•   Menntun á sviði verslunarstjórnunar  
     eða önnur sambærileg menntun sem 
     nýtist í starfi 

•   Reynsla á sviði verslunar-, þjónustu-
      og veitingareksturs

•   Góð almenn tölvukunnátta

•   Frumkvæði og árangursdrifni

•   Samskiptafærni og jákvætt viðhorf

•   Leiðtogahæfileikar

VR-15-025

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

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Örn Líndal rekstrarstjóri þjónustustöðva  
í síma 440 1022 eða pallorn@n1.is

Áhugasamir sæki um á www.n1.is – merkt Stöðvarstjóri Egilsstaðir, ferilskrá og kynningarbréf 
fylgi með umsókn. Umsóknarfrestur til og með 28. janúar nk.

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um  
auglýst störf hjá fyrirtækinu. 
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Bifvélavirkjar
Helstu verkefni:
• Viðgerðir á vélum og tækjum
• Bilanagreiningar
• Önnur tilfallandi verkefni 
 á verkstæði 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun 
 eða sambærileg menntun
• Bílpróf og aukin ökuréttindi (C)
• Öguð vinnubrögð, metnaður 
 og vandvirkni
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Almenn tölvuþekking
• Þjónustu- og samskiptahæfni 

Starfskjör skv. kjarasamningi 
Strætó bs. og Samiðnar.

Vinsamlegast sækið um á www.strætó.is. Umsóknarfrestur er til 10. febrúar 2018. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf um miðjan maí eða eftir samkomulagi. Við hvetjum bæði kyn til að sækja um.

Vagnstjórar
Starfið felst í akstri strætisvagna á 
höfuðborgarsvæðinu og þjónustu við 
viðskiptavini. Um er að ræða fullt starf 
í vaktavinnu.  

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Aukin ökuréttindi (D) 
 og hreint sakavottorð
• Góð samskiptahæfni 
 og rík þjónustulund
• Samviskusemi og sjálfstæði 
 í vinnubrögðum
• Íslensku- og/eða enskukunnátta 
 er æskileg 

Þjónustufulltrúar
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 mikill kostur 

Starfskjör skv. kjarasamningi Strætó bs. 
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 

Næsta stopp

Við óskum eftir þjónustuliprum og ábyrgum einstaklingum til starfa í sumar.

er sumarstarf hjá Strætó

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, starfsmannamál, 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 1. febrúar 2018.
Upplýsingar um starfið, helstu verkefni og umsóknarferli má finna á vef Þjóðminjasafns www.thjodminjasafn.is og á www.starfatorg.is 

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

Sviðsstjóri fjármála- og 
þjónustusviðs

LIND FASTEIGNASALA

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

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta
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Viltu bætast í okkar góða hóp?
Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan og jákvæðan lögfræðing til starfa á Akureyri.
Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu 
og þekkingarmiðlun. Um fullt starf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Ösp Gylfadóttir, mannauðs- og fjármálastjóri í síma 569 7900
Ferilskrá sem hefur m.a. að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem og 
kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda í starfið er rökstudd sendist í gegnum heimasíðu 
fiskistofu, www.fiskistofa.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2018. 

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins og viðeigandi stéttarfélags. Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu 
eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan 
til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sbr. 2. 
mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.  

Helstu verkefni: 
• Meðferð brotamála.
• Meðferð mála samkvæmt lögum um lax- og 
 silungsveiði.
• Yfirferð erinda um millifærslur hlutdeilda og 
 aflamarks. 
• Lögfræðileg ráðgjöf innan Fiskistofu. 
• Önnur lögfræðileg verkefni á starfssviði 
 stofnunarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Sjálfstæði, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum
 samskiptum.
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig 

í ræðu og riti.
• Þekking og reynsla af stjórnsýslu er kostur sem og 

þekking á sjávarútvegi og fiskveiðilöggjöfinni.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs 
og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á  
Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og 
vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Forritari með áhuga á 
íslenskum fræðum

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum óskar eftir 
að ráða forritara í fullt starf frá og með 1. mars 2018.
Helstu verkefni snúa að forritun og viðhaldi á vefkerfum 
stofnunarinnar, þróun nýrra lausna og þjónustu við starfs-
menn og samstarfsmenn á öllum sviðum stofnunarinnar.

Hæfnikröfur
•	Háskólapróf	í	tölvunarfræði,	hugbúnaðarverkfræði	 
 eða annað sem nýtist í starfinu
•	Áhugi	á	íslensku	máli,	málfræði	og	íslenskum	fræðum
•	Góð	íslenskukunnátta	(bæði	í	ræðu	og	riti)
•	Rík	skipulagshæfni	og	lipurð	í	mannlegum	samskiptum

Þekking og reynsla
•	Python,	Django,	PHP
•	HTML,	CSS
•	Javascript
•	PostgreSQL
•	Git
•	 Linux

Umsóknir	skulu	berast	til	Stofnunar	Árna	Magnússonar	
í íslenskum fræðum á rafrænu formi á netfangið rakel.
palsdottir@arnastofnun.is	eigi	síðar	en	5.	febrúar	2018.	

Öllum	umsóknum	verður	svarað	og	umsækjendum	tilkynnt	
um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Laun	eru	skv.	kjarasamningum	BHM	og	fjármála-	og	 
efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

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

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Steinþór	Steingríms-
son	(s.	525	4010,	steinthor.steingrimsson@arnastofnun.is).

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

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar. Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

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 gegna 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 er forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að starfa í sátt við 
umhverfi og samfélag. Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Sumarstörf í Straumsvík
Við leitum að öflugu starfsfólki í fjölbreytt sumarstörf hjá Rio Tinto á Íslandi hf.  
sem rekur álverið ISAL í Straumsvík.

» Kerskáli, steypuskáli, skautsmiðja og efnisvinnsla
» Rannsóknarstofa
» Framleiðsluskipulag, öryggisdeild, birgðahald og innkaup
» Verkstæði
» Ýmsir aðrir vinnustaðir 

Hjá Rio Tinto er aðallega unnið á þrískiptum eða tvískiptum 
vöktum en einnig í dagvinnu. Öll störf henta jafnt körlum 
og konum. Lögð er rík áhersla á öryggismál starfsmanna og 
markvissa þjálfun í upphafi starfstíma. 

   Hæfniskröfur:
» 18 ára og eldri
» Bílpróf er skilyrði og lyftarapróf er kostur
» Sterk öryggisvitund
» Stundvísi, frumkvæði og nákvæmni
» Þarf að gangast undir læknisskoðun og standast 

lyfjapróf
» Hreint sakavottorð
» Iðnmenntunar er krafist í störf á verkstæði eða að 

viðkomandi sé í iðnnámi

Sumarstörf eru á tímabilinu 15. maí til 1. september eða eftir samkomulagi. Umsóknum skal skilað á www.riotinto.is.



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.

Við leitum að öflugum starfsmanni til að stýra fjölbreyttum skipulagsverkefnum og hafa eftirlit með aðkeyptum ráðgjöfum, 
hönnuðum og verktökum og bera ábyrgð á skipulagsáætlunum sem lagðar eru fram til afgreiðslu í nefndum og ráðum 
borgarinnar. Viðkomandi starfsmaður þarf að geta sýnt frumkvæði og frumleika og nákvæmni og geta bæði starfað sjálfstætt 
og starfað í samvinnu við öflugt teymi arkitekta og skipulagsfræðinga hjá skipulagsfulltrúa. Um er að ræða spennandi starf í 
skapandi og faglegu starfsumhverfi þar sem nýsköpun og framsækni í skipulagsgerð er höfð að leiðarljósi.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	samræmi	við	5.mgr.	7.gr.	skipulagslaga	nr.123/2010.
•	 Mikil	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.	
•	 Hæfni	til	framsetningar	og	greiningar	á	flóknum	gögnum.	
•	 Miðlun	upplýsinga	í	ræðu	og	riti.
•	 Hafa	þekkingu	á	þeirri	lagaumgjörð	sem	skipulagsfulltrúi	starfar	eftir.
•	 Skipulagsfærni,	nákvæmni	og	hæfileiki	til	að	vinna	sjálfstætt.	
•	 Geta	unnið	vel	undir	álagi.	
•	 Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku.
•	 Færni	í	notkun	á	algengum	hugbúnaði	sem	tengist	skrifstofustörfum	og	þekking	á	hönnunar-,	umbrots-,	og	teikniforritum.
•	 Frumkvæði,	áræðni	og	röggsemi	til	verka.

Framkvæmda- og eignasvið 

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

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

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

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

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

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

Starfssvið 

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

Menntunar- og hæfniskröfur 

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

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

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

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

Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík óskar eftir að ráða arkitekt, 
landslagsarkitekt eða skipulagfræðing í framtíðar starf.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
•	 Verkstjórn	og	yfirferð	skipulagsverkefna	hjá	embætti	skipulagsfulltrúa	sem	þarfnast	lögbundinnar	skipulagsmeðferðar.
•	 Mat	 og	 gerð	 umsagna	 vegna	 fyrirspurna,	 umsókna,	 framkvæmdaleyfa	 og	 annarra	 erinda	 er	 varða	 skipulagsmál	 og	

byggingarleyfisskyldar framkvæmdir. 
•	 Samskipti,	ráðgjöf	og	samráð	við	íbúa,	hagsmunaaðila,	ráðgjafa	og	stofnanir,	nefndir	og	ráð,	skrifstofur	og	deildir	innan	og	

utan borgarkerfis um skipulagsmál. 
•	 Umsjón	með	og	þátttaka	í	verkefnateymum	á	vegum	skipulagsfulltrúa	og/eða	umhverfis-	og	skipulagssviðs.
•	 Önnur	verkefni	á	vegum	embættis	skipulagsfulltrúa.

Samstarfsaðilar	eru	aðrir	sérfræðingar	hjá	skipulagsfulltrúa	og	umhverfis-	og	skipulagssviði,	fagaðilar	og	fagráð,	
viðskiptavinir og kjörnir fulltrúar og hlutaðkomandi starfsmenn annarra sviða og stofnana Reykjavíkurborgar og sveitarfélaga 
og ríkisstofnana.
Næsti yfirmaður starfsmanns er skipulagsfulltrúi. 
Um	er	að	ræða	100%	starf	og	æskilegt	er	að	starfsmaður	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	
Reykjavíkurborgar	og	hlutaðeigandi	stéttarfélags.	Nánari	upplýsingar	veitir	Björn	Axelsson	skipulagsfulltrúi	í	síma	411-1111	
eða bjorn.axelsson@reykjavik.is.	Sótt	er	um	starfið	á	heimasíðu	Reykjavíkurborgar	www.reykjavik.is undir „laus störf” 
og „verkefnisstjóri hjá skipulagsfulltrúa“.	Umsóknarfrestur	er	til	og	með	fimmta	febrúar	2018.	Öllum	umsækjendum	verður	
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Íþrótta- og  
tómstundafulltrúi

Dalabyggð, í samvinnu við Ungmennasamband Dalamanna 
og Norður-Breiðfirðinga (UDN) auglýsir starf íþrótta- og 
tómstundafulltrúa.

Leitað er að öflugum einstaklingi sem er tilbúinn til að stýra 
metnaðarfullu og lifandi starfi.  Starfshlutfall er 80% - 100% 
auk fastrar yfirvinnu.  

Helstu verkefni:
• Að samþætta og efla íþrótta- og tómstundastarf í Dala- 

byggð og stuðla að samfellu í skóla, íþrótta- og félagsstarfi 
barna í sveitarfélaginu.

• Framkvæmdastjórn UDN.
• Yfirumsjón með vinnuskóla, félagsmiðstöð og íþrótta- 

mannvirkjum.
• Forstaða félagsstarfs aldraðra og aðstoð.
• Aðstoð við ungmennaráð Dalabyggðar.
• Skipulag og verkefnastjórn í ýmsum málum sem til falla, t.d. 

forvarnamál og átaksverkefni.

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla og þekking á íþrótta- og æskulýðsmálum.
• Góð framkoma og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af stjórnun, stefnumótun og fjárhagslegri ábyrgð.
• Framsýni og metnaður í starfi.
• Almenn tölvukunnátta.

Gert er ráð fyrir að starfsmaðurinn komi til með að búa í  
Dalabyggð og hann þarf að hafa hreint sakavottorð.  
Starfsstöð verður á skrifstofu Dalabyggðar í Búðardal.

Laun skv. samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og  
SDS eða viðeigandi fagfélags.

Umsókn skal skila til skrifstofu Dalabyggðar, Miðbraut 11,  
370 Búðardal. Fyrirspurnir má senda á sveitarstjori@dalir.is
Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar nk.

Dalabyggð er fjölskylduvænt sveitarfélag á Vesturlandi.  
Miðstöð stjórnsýslu og þjónustu er í Búðardal sem er um 160 
km. frá Reykjavík.  Umtalsverð uppbygging er fyrirhuguð sem 
tengist stafsviði íþrótta- og tómstundafulltrúa.

 
Karlar jafnt sem konur er 
hvött til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsbær óskar eftir 
aðstoðarbyggingarfulltrúa
 

Kópavogsbær auglýsir laust til umsóknar starf aðstoðarbyggingarfulltrúa. Um er að ræða fjölbreytt og 
áhugavert starf í góðu starfsumhverfi hjá metnaðarfullu sveitarfélagi sem er í mikilli uppbyggingu.

Helstu verkefni
•	 Yfirfer sérteikningar og hönnunargögn í samræmi við byggingarreglugerð.
•	 Annast öryggis- og lokaúttektir.
•	 Annast samskipti við eldvarnar- og heilbrigðiseftirlit.
•	 Vinnur að áfanga- og stöðuúttektum.
•	 Er staðgengill byggingarfulltrúa.
•	 Annast almenna upplýsingagjöf varðandi byggingarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf í verk- eða tæknifræði á byggingarsviði.
•	 Víðtæk og góð reynsla af byggingarmálum.
•	 Löggildur mannvirkjahönnuður.
•	 Reynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg.
•	 Góð tölvufærni
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.
•	 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Frekari upplýsingar

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi háskólafélags.

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2018.

Upplýsingar veitir Valdimar Gunnarsson byggingarfulltrúi í síma 441-0000 eða í tölvupósti valdimarg@
kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið

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



Origo er framsækið þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni sem varð til við sameiningu Nýherja, Applicon og TM Software. 
Hjá Origo starfar öflugur hópur fólks sem nýtir hugvit sitt til að efla árangur, hagsæld og öryggi viðskiptavina. 

Umsóknarfrestur er 5. febrúar 
Þú sækir um starf á www.origo.is/atvinna og þar finnur þú líka nánari lýsingar á störfum og hæfniskröfum.

KERFISSTJÓRI
Daglegur rekstur á kerfum Origo og viðskiptavina. Reynsla af rekstri netþjóna og 
Microsoft sérlausna er æskileg.

KERFISSTJÓRI Í REKSTRI SÉRKERFA
Starfið felst í rekstri sértækra hugbúnaðarkerfa fyrir Origo og viðskiptavini. 
Brennandi áhugi á tækni er nauðsynlegur.

RÁÐGJAFI Í DYNAMICS NAV
Við ætlum að stækka ráðgjafateymi NAV lausna. Helstu verkefni eru ráðgjöf  
og þjónusta til ört stækkandi viðskiptavinahóps Origo.

FORRITARI Í DYNAMICS NAV
Við viljum styrkja frábært teymi forritara okkar. Helstu verkefni eru forritun og 
ráðgjöf í Dynamics NAV og LS NAV. Reynsla af Dynamics NAV er nauðsynleg.

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGAR
Við leitum að sérfræðingum með reynslu af vefforritun og góða þekkingu á ASP.
Net og C# sem munu vinna m.a. að þróun þjónustuvefsvæða, fjármálalausna  
og sjálfsafgreiðslukerfa. Fullt af spennandi verkefnum.

SÉRFRÆÐINGUR Í VIÐSKIPTAGREIND
Hugbúnaðarlausnir Origo leita að sérfræðingi á sviði viðskiptagreindar  
(e. Business intelligence) til að koma að spennandi verkefnum, eins og þróun  
á stöðluðum skýrslum, þróun OLAP kubba og sinna ráðgjöf til viðskiptavina.

HUGBÚNAÐARPRÓFARI
Hugbúnaðarlausnir Origo leita að öflugum prófara í sérlega sterkt og 
skemmtilegt hugbúnaðarteymi. Einstakt tækifæri til að hafa áhrif á vörur  
sem þúsundir Íslendinga nota á hverjum degi.

SÖLUSTÝRING
Ertu efni í leiðtoga sölumála á sviði rekstrarþjónustu og Innviða? Þar starfar 
framúrskarandi tæknifólk og sérfræðingar, sem hafa metnað til að fara fram  
úr væntingum viðskiptavina með afbragðsþjónustu.

TÆKNIBORÐ
Okkur vantar sjálfstæðan og útsjónarsaman einstakling á tækniborð Origo 
sem leysir úr fyrirspurnum viðskiptavina við fyrstu snertingu með því að greina 
tæknileg vandamál og aðstoða við úrlausn.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Við leitum að drífandi þjónustufulltrúa til að sjá um móttöku, afhendingu  
og sölu á vörum í Þjónustumiðstöð Origo en þar er bæði lagerstarfsemi  
og verkstæði.

LAGER
Helstu verkefni eru móttaka, tiltekt og afhending á vörum, skráning, aðstoð  
á varahlutalager og önnur hefðbundin lagerstörf.

SUMARSTÖRF
Við leitum að hressum og skemmtilegum einstaklingum í sumarstörf.

VILT ÞÚ VINNA Á EINUM EFTIRSÓKNARVERÐASTA VINNUSTAÐ LANDSINS?
Origo er ferskt og nýsameinað þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Við sækjumst eftir fólki sem hefur 
brennandi áhuga á upplýsingatækni og metnað til að ná langt í starfi. Hressir og öflugir einstaklingar 
óskast í alls konar skemmtileg hlutverk. 

FRAMTÍÐIN ÞÍN 
ER ORIGO



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tæknimaður Á framleiðslusviði 
 

V E R K V I T  •  H U G V I T  •  E I N I N G

Umsóknarfrestur er til 4. febrúar 2018 
Móttaka umsókna er á vefsíðunni umsokn.vhe.is

Við hvetjum konur og karla til að sækja um auglýst störf hjá fyrirtækinu. 
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar með trúnaði. Frekari upplýsingar um 

star�ð er hægt að nálgast hjá Njáli Andersen; njall@vhe.is

Við leitum að öflugum einstaklingi til starfa á framleiðslusviði Fyrirtækisins á Austurlandi

Menntunar- og hæfniskröfur :

• Háskólamenntun á sviði Véltæknifræði, Vélaverkfræði, 
  Mekatróník hátæknifræði eða sambærilegu er nauðsynleg

• Þekking og reynsla af vélahönnun er æskileg, efnilegir 
  nýútskrifaðir einstaklingar koma þó líka til greina

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum, teymisvinnu og skipulagi

• Áhugi fyrir fjölbreytileika í starfi ásamt frumkvæði 
  og sjálfstæði í vinnubrögðum

Í starfinu felst M.a. : 
• Hönnun á sviði iðntækni

• Tilboðsgerð

• Verkefnastjórnun

• Áætlana- og ferlagerð

• Umsjón og utanumhald með verkbókhaldi

• Ýmislegt annað sem til fellur  

VHE er fjölskyldufyrirtæki, stofnað 1971 og hefur starfsstöðvar í Hafnarfirði, á 
Egilsstöðum og á Reyðarfirði. Hjá fyrirtækinu starfa um 350 manns við hin ýmsu störf 
og erum við mjög stolt af þekkingu starfsmanna okkar og reynslu. VHE er framsækið 
fyrirtæki á Véla- og Mannvirkjasviði, við bjóðum upp á ítarlegar lausnir í hönnun, 
framleiðslu og þjónustu fyrir viðskiptavini okkar, má þar nefna sérhæfðar lausnir fyrir 
stóriðju, iðnað, orkufyrirtæki og mannvirkjagerð.

Um er að ræða fullt starf á skemmtilegum vinnustað við fjölskylduvænar aðstæður. Frábært tækifæri 
fyrir fjölskyldufólk að sækja á vit ævintýranna á landsbyggðinni þar sem vandað leiguhúsnæði á 
góðu verði stendur til boða.

Melabraut 27 • 220 Hafnarfjörður
Sími 575 9700 • www.vhe.is

VHE ehf

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Starfslýsing Hæfniskröfur

Tæknimaður

· Mælingar á verkefnum fyrirtækisins
  á byggingastöðum og hjá einstaklingum

· Magntaka, pantanir og utanumhald.

· Hönnun og teiknun á smíðahlutum.

· Eftirlit og mælingar

· Tilboðsgerð og önnur tilfallandi verkefni

· Tæknimenntun eða sambærilegt

· Reynsla í byggingageiranum

· Reynsla í Autocad eða Inventor teikniforritum

· Góð tölvukunnátta æskileg

· Góð enskukunnátta

· Nákvæmni og öguð vinnubrögð

· Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt

· Hæfni í mannlegum samskiptum

Öflugt framleiðslu og innflutningsfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða
tækni- eða verkfræðing til starfa með reynslu í byggingageiranum.

kopavogur.is

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 www.kopavogur.is

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. 
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Umsjónarmaður PRM þjónustu (Persons 
with Reduced Mobility) ber ábyrgð á daglegu 
eftirliti með framkvæmd þjónustunnar ásamt 
því að sjá um og hafa umsjón með þjálfun 
starfmanna flugvallarins, bæði þeim sem 
vinna beint við þjónustuna og þeirra sem eiga 
í samskiptum við PRM farþega. Hann ber 
ábyrgð á eftirliti og viðhaldi á öllum búnaði 
sem er notaður við þjónustuna og sér um 
innkaup á búnaði og varahlutum í samráði  
við yfirmann. 

Nánari upplýsingar veitir Áslaug B. 
Guðjónsdóttir, aðstoðarmaður fram-
kvæmdarstjóra, netfang: 
aslaug.gudjonsdottir@isavia.is.

Sérfræðingur öryggismála vinnur 
að gæða-  og öryggismálum 
Keflavíkurflugvallar ásamt því að sinna 
eftirliti með flugafgreiðslufyrirtækjum og 
orsakagreiningu atvika. Meðal verkefna eru 
umsjón með gerð og uppfærslum á skilmálum 
fyrir veitingu flugafgreiðsluþjónustu, umsjón 
með gerð, uppfærslu og vöktun öryggis- og 
þjónustuviðmiða flugafgreiðslufyrirtækja og 
orsakagreining atvika.

Nánari upplýsingar veitir Áslaug B. 
Guðjónsdóttir, aðstoðarmaður fram-
kvæmdarstjóra, netfang:  
aslaug.gudjonsdottir@isavia.is.

Helstu verkefni eru að leiðbeina á nám-
skeiðum auk gerðar og þróunar kennsluefnis, 
hæfnismats og kennsluleiðbeininga. 

Nánari upplýsingar veitir Lóa Gestsdóttir, 
námsbrautarstjóri, netfang:  
loa.gestsdottir@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi  
 eða sambærileg reynsla
• Reynsla eða þekking á gæðakerfum
• Þekking á innkaupum

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á öryggis- og gæða- 
 stjórnunarkerfum
• Menntun eða reynsla á sviði flug- 
 tengdrar starfsemi er kostur

Hæfniskröfur
• Reynsla af kennslu/fullorðinsfræðslu  
 er æskileg
• Færni í íslenskri textagerð og fram- 
 setningu efnis
• Reynsla af skipulagningu þjálfunar 
  og gerð námsefnis er æskileg
• Þekking á öllum helstu tölvuforritum
• Kennaramenntun eða sambærileg  
 háskólamenntun sem nýtist í starfi  
 er æskileg

U M S J Ó N A R M A Ð U R 
P R M  Þ J Ó N U S T U

S É R F R Æ Ð I N G U R  
Ö R Y G G I S M Á L A

L E I Ð B E I N A N D I  Í 
F L U G V E R N D A R D E I L D

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

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og við hvetjum  
bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  
H L U T I  A F  G Ó Ð U  
F E R Ð A L A G I ?



Umsjónarmaður veitinga  
/ verkefnastjóri

Umsjónarmaður veitinga í Hljómahöll er ábyrgur fyrir allri  
veitingaþjónustu í húsinu s.s. vínveitingum, aðkeyptri vöru og 
þjónustu, eftirliti og samskiptum við utanaðkomandi veitingamenn 
auk eftirlits og umsjónar með eldhústækjum og búnaði Hljóma-
hallar. Um fullt starf er að ræða. Viðkomandi þarf að búa yfir 
framúrskarandi þjónustulund og vera mjög sveigjanlegur varðandi 
vinnutíma þar sem viðburðir í Hljómahöll geta verið jafnt á daginn 
sem og um kvöld og helgar.
 
Verksvið

• Umsjón og eftirlit með allri veitingaþjónustu í húsinu við hin 
ýmsu tækifæri og á öðrum viðburðum hjá Reykjanesbæ sé þess 
óskað

• Umsjón og eftirlit með eldhústækjum, borðbúnaði og öðrum 
tengdum búnaði

• Viðvera og þjónusta þegar boðið er upp á veitingar í húsinu 
• Umsjón með salaleigu 
• Verkefnastjórn, samskipti, ráðgjöf og aðstoð við leigutaka við 

undirbúning viðburða 
• Samskipti við veitingamenn sem koma í húsið og starfsfólk 

þeirra 
• Ráðningar, mönnun og stjórnun þjónustufólks 
• Uppröðun og undirbúningur sala og húsbúnaðar
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

 
Hæfniskröfur

• Menntun eða mikil reynsla sem nýtist í starfi 
• Framúrskarandi þjónustulund og mikil hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Almenn tölvukunnátta s.s. Word, Excel, tölvupóstur o.fl.
• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslensku og ensku kunnátta, talað og ritað

 
Umsækjandi þarf að náð amk. 25 ára aldri.
Umsóknarfrestur er til og með 1.febrúar n.k.
 
Umsókninni um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Tómas Young (tomas@hljomaholl.is), 
framkvæmdastjóri Hljómahallar.
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Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Sérfræðingur  
í tölvudeild
Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing í tölvudeild. Tölvudeildin er staðsett í Kringlunni 1,  
103 Reykjavík og þjónustar allar starfsstöðvar stofnunarinnar. 

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; 
Virðing; Áreiðanleiki. Viðkomandi starfsmaður þarf að vera tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni og búa  
yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni. Hann þarf að vera lausnamiðaður og hafa yfirgripsmikla þekkingu  
á rekstri tölvuneta. Næsti yfirmaður er deildarstjóri tölvudeildar. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Rekstur á netkerfi og umsjón með útstöðvum

• Stýring verkefna og samþættingar á tölvuneti

• Vinna að úrbótum á öryggsmálum er lúta að  
upplýsingatækni Vinnumálastofnunar

• Samskipti við ytri þjónustuaðila

• Þjónusta við innri notendur 

• Gerð leiðbeiningabæklinga og kennsluefnis 

• Uppsetning og viðhald íhluta og útstöðva

• Verkferlagerð 

• Almenn fræðsla á upplýsingatækni til starfsmanna

• Verkefnastýring sérverkefna í upplýsingatækni

• Starfsmaður þarf að vera tilbúinn að sinna þeim 
verkefnum sem undir deildina falla hverju sinni

Hæfnikröfur 
• Starfsreynsla eða menntun á sviði tölvumála.

• Þekking og reynsla af rekstri netkerfa og rekstur 
útstöðva í blönduðu umhverfi

• Frumkvæði að framþróun og umbótum  
í tölvumálum

• Mjög góð þekking á Office og helstu forritum  
sem notuð eru í dag

• Hæfni til verkefnastýringar og þekkingarmiðlunar

• Þekking á HTML, SQL gagnagrunnum,  
Lotus Notes og Navision er kostur

• Eiga gott með að tileinka sér nýjungar og fylgjast 
með þróun upplýsingatækni

• Rík samskipta- og skipulagshæfni

• Góð ensku- og íslenskukunnátta, einkum ritmál

Starfshlutfall er 100%  og laun samkvæmt gildandi 
kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og 
Fræðagarður hafa gert. 

Athygli er vakin á að umsóknir geta gilt í sex mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 
464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með 
síðari breytingum. 

Nánari upplýsingar veitir Rúna Helga Hilmarsdóttir í 
síma 515-4800 eða með fyrirspurn á netfangið 
runa.hilmarsdottir@vmst.is

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is  
Starfið er með númerið 201801/130

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2018 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og eru áhugasamir
beðnir um að sækja um starfið þar.

Hæfniskröfur

Lager- og sölustarf

· Lyftararéttindi kostur en ekki skilyrði

· Bílpróf skilyrði

· Góð íslensku- og enskukunnátta

· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð

Gólfefnaval ehf. óskar eftir að ráða reyklausan starfsmann til starfa við lager- og sölustörf.
Vinnutími er frá kl. 08:30 til kl. 17:00.

Starfið er fólgið í móttöku á vörum á lager, afgreiðslu sem og almennum sölustörfum.

Gólfefnaval ehf. er viðurkenndur söluaðili fyrir virta gólfefnaframleiðendur í Evrópu og tengdar vörur.

 Fyrirtækið hefur um 20 ára skeið haft sterka umhverfisvitund og borið samfélagslega ábyrgð.

· Áreiðanleiki, stundvísi og reglusemi

· Góðir söluhæfileikar

· Góð almenn tölvukunnátta 

· Reynsla af sambærilegum störfum

Starfssvið:
Símsvörun og afgreiðsla á skrifstofu.

Aðstoða bókara og gjaldkera við reikningagerð

o.fl.

Önnur tilfallandi skrifstofustörf.

Aðstoða við þjónustu í Fossvogskirkju,

þegar álag er.

Menntunar og hæfniskröfur umsækjanda:
Góð grunnmenntun.

Góð almenn tölvukunnátta.

Þekking á Navision er kostur.

Reynsla af almennum skrifstofustörfum.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á:

thrag@kirkjugardar.is undir heitinu "skrifstofustarf".

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar nk.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf

sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir forstjóri með

tölvupósti: thrag@kirkjugardar.is

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
óska eft ir  að ráða starfsmann í

almenn skrifstofustörf.

Almenn skrifstofustörf

Upplýsingar um kirkjugarðana má nálgast á: www.kirkjugardar.is
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Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Liðsmaður óskast! 
Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða  

löggiltan fasteignasala eða nema til löggildingar 
fasteignasala til starfa.

Vaxandi fasteignasala í léttu og skemmtilegu  
starfsumhverfi. Góðir tekjumöguleikar.
Reynsla af sölu fasteigna nauðsynleg.

Fáið frekari upplýsingar hjá Kristjáni Baldurssyni  
í síma 867-3040 eða kristjan@trausti.is

Starfssvið:
Verkefnin felast í almennum garðyrkjustörfum 
og verkstjórn.

Menntun og hæfniskröfur:

Viðkomandi þarf að hafa lokið námi frá 
garðyrkjuskóla, helst af skrúðgarðyrkjubraut.

Vera þjónustulipur og tilbúinn að sinna tilfallandi
verkefnum.

Garðyrk jufræðingur
Garðyrkjudeild Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma

auglýsir eftir garðyrkjufræðingi:

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á:
kari@kirkjugardar.is fyrir 31. janúar n.k.

Nánari upplýsingar veitir
garðyrkjustjóri í síma 585 2700 eða
kari@kirkjugardar.is

Upplýsingar um kirkjugarðana má nálgast á: www.kirkjugardar.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

ENDURSKOÐANDI
Eimskip leitar að endurskoðanda til starfa á �ármála- og rekstrarsviði 
félagsins. Starfið er �ölbreytt og kre�andi þar sem unnið er í alþjóðlegu 
umhverfi með öflugum hópi sérfræðinga í Reykjavík.

helstu verkefni
� Vinna við samstæðureikningsskil og 
 gerð árshlutauppgjöra og ársreikninga
� Skattamál samstæðunnar
� Verkefni tengd innra eftirliti
� Önnur tilfallandi verkefni

menntunar- og hæfniskröfur
� Endurskoðunarréttindi eða mikil reynsla af 
 störfum tengdum endurskoðun
� Hæfni í greiningu og framsetningu gagna og skýrslugerð
� Reynsla í gerð samstæðureikningsskila er kostur
� Þekking á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) er kostur
� Góð íslensku- og enskukunnátta
� Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2018. Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is.

Nánari upplýsingar veita Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is 
og Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is. 

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. 
Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.

Eimskip er leiðandi flutningafyrirtæki á Norður-Atlantshafi með tengingar 
við alþjóðlega markaði og sérhæfingu í flutningsmiðlun um allan heim, með 
þá framtíðarsýn að vera framúrskarandi í flutningalausnum og þjónustu.

Eimskip var stofnað árið 1914 og er með hlutabréf sín skráð á Nasdaq Iceland. 
Félagið rekur 63 starfsstöðvar í 20 löndum í �órum heimsálfum, er með 22 skip 
í rekstri og hefur á að skipa um 1.790 starfsmönnum.
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Framkvæmdastjóri 
fagsölusviðs 
Húsasmiðjunnar 

Byggjum á betra verði

Helstu verkefni
•  Leiða og skipuleggja sölustarf Húsasmiðjunnar til fyrirtækja og fagaðila svo sem   
 byggingaverktaka, iðnaðarmanna og opinberra aðila. 
•   Leiða tilboðsgerð og skipuleggja afsláttarkerfi.
•   Stýra söluteymi fagsölusviðs ásamt því að vinna náið með sölumönnum grófvöru   
 á verslanasviði.
•   Samningagerð og utanumhald stærri tilboðsverkefna og samninga fagsölusviðs. 
 • Þátttaka í framkvæmdastjórn og stefnumótun fyrirtækisins.

Hæfniskröfur / Æskilegir hæfileikar
•  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Hæfni til að leiða fólk til árangurs og geta til að vinna undir álagi.
•  Menntun sem nýtist í starfinu s.s. viðskipta-, verk- eða tæknifræði.
•  Góð þekking á byggingavörumarkaði.
•  Reynsla af sölustörfum, sölustjórnun og stjórnunarreynsla er kostur.
•  Skipulagshæfileikar.  
•  Góð tölvukunnátta. Þekking á Microsoft AX og Microsoft CRM er kostur.
•  Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta er skilyrði. Dönskukunnátta er kostur.   

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 
og  Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225. 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni skal fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

www.husa.is

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

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan er 
meðal stærstu 
verslunarfyrirtækja 
landsins, rekur 17 
verslanir um land 
allt og starfsmenn 
eru um 500.Húsasmiðjan er meðal stærstu verslunarfyrirtækja landsins og hluti af Bygma Gruppen 

A/S. Bygma rekur fjölmargar byggingavöruverslanir í Danmörku, Svíþjóð, Færeyjum 
og á Grænlandi. Ásamt því rekur fyrirtækið nokkur heildsölufyrirtæki 
á byggingavörumarkaði í Danmörku. 
Í boði er krefjandi og vel launað starf í hvetjandi og alþjóðlegu umhverfi.
Húsasmiðjan veltir rúmum 17 milljörðum og er á lista Creditinfo 
yfir framúrskarandi fyrirtæki 2017.  
Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2018.



Vísir hf. óskar eftir að fastráða 
vanan háseta á Sighvat Gk 57. 
Sighvatur er línuveiðiskip með 

beitningarvél. 
Nánari upplýsingar um borð í síma 

856-5770, hjá skipstjóra í síma  
856-5775 eða á  heimasíðu Vísis  

www.visirhf.is.

Vélamaður
Garðyrkjudeild Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma

auglýsir eftir vélamanni:

Starfssvið:
Vinna með garðyrkjumönnum að umhirðu og 
grafartekt í kirkjugörðunum.

Menntun og hæfniskröfur:

Hafa E réttindi á vinnuvélar.

Vera þjónustulipur og tilbúinn að sinna tilfallandi
verkefnum.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á:
kari@kirkjugardar.is fyrir 31. janúar n.k.

Nánari upplýsingar veitir
garðyrkjustjóri í síma 585 2700 eða
kari@kirkjugardar.is

Upplýsingar um kirkjugarðana má nálgast á: www.kirkjugardar.is

  

 
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 

Erum við að leita að þér?

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

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

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

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

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

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

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106Við breytum vilja í verk

Vegna aukinna umsvifa á höfuðborgarsvæðinu óska ÍAV eftir að ráða smiði jafnt sem 
smíðahópa til starfa.

Um stór verkefni er að ræða á höfuðborgarsvæðinu til næstu ára.

Verkþættir eru af ýmsum toga meðal annars:

• Uppsteypa
• Glugga- og hurðaísetningar
• Utanhúsklæðningar og margt fleira

Uppmæling í boði á vegum Meistarafélagsins.

Menntun og hæfniskröfur eru eftirfarandi:

• Sveinsbréf í iðngreininni
• Vinnuvélaréttindi er kostur
• Reynsla við uppsteypu og mælingu er kostur

Ertu til í slaginn?

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

Umsóknir skulu berast í gegnum heimasíðu ÍAV, www.iav.is

Pípulagnafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu  
óskar eftir að ráða starfsmenn. 

Sveins-meistararéttindi æskileg,  
íslenskukunnátta skilyrði.

Umsókn sendist á heimalagnir@internet.is



Sumarstörf
Viltu vinna með okkur í sumar?

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 leitum að jákvæðu og framtakssömu starfsfólki í fjölbreytt sumarstörf. Við bjóðum störf við: 

• Garðyrkju
• Flokksstjórn Garðyrkju
• Vinnuflokka raf- og vatnslagna
• Innmælingar
• Sérverkefni fyrir verk- eða tæknifræðinema

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

Við tökum jafnréttið alvarlega
Við viljum hafa sem fjölbreyttastan hóp starfsfólks og hvetjum því jafnt stelpur sem stráka til að sækja um. 

Við val á nýju starfsfólki er tekið mið af hæfni, reynslu og umsögnum þannig að það borgar sig að fylla 
vandlega út umsóknina. 

Starfstímabilið er frá júní og út ágúst. Umsóknarfrestur er til 1.mars á vefnum okkar veitur.is.

Nánari upplýsingar veitir Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@veitur.is.



Vinnuréttarlögfræðingur

Mannauðsdeild 

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

Mannauðsdeild auglýsir laust starf vinnuréttarlögfræðings á deildinni.

Mannauðsdeild hefur yfirumsjón með mannauðsmálum Reykjavíkurborgar, hefur forystu með stefnumótun og veitir borgar- 
yfirvöldum ráðgjöf í þeim efnum. Deildin hefur umsjón og eftirlit með framkvæmd starfsmannastefnu, stjórnendafræðslu, 
starfsmats, gerð viðhorfskönnunar og vinnuréttarmálum. Einnig vinnur deildin að margs konar þróunarverkefnum og sinnir 
mannauðsþjónustu fyrir miðlæga stjórnsýslu. Deildin leggur áherslu á góða og stöðuga samvinnu við mannauðsþjónustur 
fagsviða. Mannauðsdeild er með aðsetur í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag lögfræðinga.

Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Ísaksdóttir, starfsmannastjóri, í síma 411 1111 eða í gegnum tölvupóstfangið 
ragnhildur.isaksdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 5.febrúar nk. Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Helstu verkefni og ábyrgð:
•	 Lögfræðileg ráðgjöf um starfsmanna- og vinnuréttarmál 

til stjórnenda og mannauðsþjónustu fagsviða.
•	 Túlkun vinnuréttar, gerð greinagerða og álita um  

vinnuréttarmál.
•	 Þátttaka í mótun og eftirfylgni á mannauðsstefnu  

Reykjavíkurborgar.
•	 Hefur frumkvæði að umbótaverkefnum á sviði vinnu- 

réttarmála. 
•	 Fer fyrir vinnuréttarteymi Reykjavíkurborgar.
•	 Tekur þátt í stefnumótun og innleiðingu á stefnu  

Reykjavíkurborgar í mannauðsmálum. 
•	 Fræðsla til stjórnenda um vinnuréttarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
•	 Þekking og reynsla á sviði vinnuréttar og starfsmanna- 

mála.
•	 Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
•	 Þekking á jafnréttislöggjöfinni æskileg. 
•	 Leiðtogahæfileikar og framsýni.
•	 Metnaður til að ná árangri í starfi,  frumkvæði og sjálf-

stæð vinnubrögð.
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni til að tjá 

sig bæði í ræðu og riti.

Hæfniskröfur:

Almenn tölvukunnátta

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 31. janúar 2018

Starfsmaður í 
afgreiðslu

Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir 

starfsmanni í afgreiðslu í fullt starf á 

skoðunarstöð fyrirtækisins í Holtagörðum. 

Um framtíðarstarf er að ræða.

Húsasmiðjuna einkennir 
góður starfsandi og gott 
og öruggt starfsumhverfi

Umsóknir berist fyrir 
29. janúar í netfangið 
atvinna@husa.is

Vinsamlega takið 
fram hvaða starf 
sótt er um.

Spennandi störf hjá 
Húsasmiðjunni

Byggjum á betra verði

Vilt þú vera með okkur í liði?

Við leitum eftir fólki sem hefur mikla 
þjónustulund, góða samskiptahæfni og sýnir 
frumkvæði í starfi. 

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir  
haldgóðri þekkingu á viðkomandi vöruflokkum 
auk góðrar íslenskukunnáttu.

Rekstrarstjóri í Borgarnesi

Leitum að sterkum leiðtoga í krefjandi 
stjórnunarstarf

Ábyrgðarsvið
• Rekstur og stjórnun verslunar
• Að framfylgja stefnu fyrirtækisins
• Ráðgjöf, þjónusta  og sala til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af rekstri og stjórnun 
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Menntun sem nýtist í starfi

Í boði er
• Krefjandi stjórnunarstarf hjá góðu fyrirtæki 
• Gott og öruggt starfsumhverfi
• Góður starfsandi 
• Rekstrarstjóri tilheyrir hópi lykilstjórnenda fyrirtækisins

Sölumaður í fagmannadeild 
Húsasmiðjunnar Hafnarfirði

Viljum ráða sölumann til starfa í fagmannadeild 
Húsasmiðjunnar Hafnarfirði. Starfið felur í sér 
ráðgjöf og sölu á timbri og lagnaefni ásamt 
almennri þjónustu við viðskiptavini og öðrum 
tilfallandi verkefnum.

Hæfniskröfur:
• Haldgóð þekking á byggingavörum
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Góð íslensku kunnátta 
• Lyftarapróf er kostur en ekki skilyrði

Um er að ræða fullt starf virka daga 
og laugardaga eftir samkomulagi
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VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Verkefnastjóri í 
velferðartæknismiðju
Velferðarsvið auglýsir starf verkefnastjóra í velferðartæknismiðju 

laust til umsóknar. 

Koma á fót velferðartæknismiðju á velferðar-

sviði Reykjavíkurborgar.

Þarfagreina, gera úttektir, þróa og fylgja eftir 

aðgerðaráætlun um velferðartækni.

Halda utan um prófanir og þróun á nýrri velferðar-

tækni.

Tryggja góð samskipti og þátttöku starfsmanna í 

innleiðingu og sjá til þess að nýtt vinnulag festist.

Vera leiðandi í samstarfi frumkvöðla, fyrirtækja 

og háskólastofnana.

Taka þátt í norrænu samstarfi og þróun á sviði 

velferðartæknismiðja (Living Lab). 

Helstu verkefni og ábyrgð
Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. 

verkfræði, hönnun eða nýsköpun.

Þekking á sviði nýsköpunar, verkefna-

stjórnunar og breytingastjórnunar.

Reynsla af innleiðingu nýrra verkefna æskileg.

Færni og lipurð í mannlegum samskiptum. 

Frumkvæði, nákvæmni, sveigjanleiki, sjálfstæði 

og skipulagshæfni. 

Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. 

Mjög gott vald á íslensku og ensku.

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórhildur Egilsdóttir í síma 411-9042 og í tölvupósti 
thorhildur.egilsdottir@reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til  3. febrúar 2018 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar veitir margskonar stuðning og aðstoð svo fólk geti búið á eigin heimili þrátt 
fyrir öldrun, fötlun og veikindi. 

Með velferðartækni er stuðlað að auknu öryggi og sjálfstæði þannig að fólk geti búið lengur heima.

Velferðartæknismiðja er ný starfseining og hlutverk hennar er að vera umgjörð um nýsköpun og innleiðingu 
velferðartækni í þjónustu velferðarsviðs. 

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

Umsjónarmaður veitinga  
/ verkefnastjóri

Umsjónarmaður veitinga í Hljómahöll er ábyrgur fyrir allri  
veitingaþjónustu í húsinu s.s. vínveitingum, aðkeyptri vöru og 
þjónustu, eftirliti og samskiptum við utanaðkomandi veitingamenn 
auk eftirlits og umsjónar með eldhústækjum og búnaði Hljóma-
hallar. Um fullt starf er að ræða. Viðkomandi þarf að búa yfir 
framúrskarandi þjónustulund og vera mjög sveigjanlegur varðandi 
vinnutíma þar sem viðburðir í Hljómahöll geta verið jafnt á daginn 
sem og um kvöld og helgar.
 
Verksvið

• Umsjón og eftirlit með allri veitingaþjónustu í húsinu við hin 
ýmsu tækifæri og á öðrum viðburðum hjá Reykjanesbæ sé þess 
óskað

• Umsjón og eftirlit með eldhústækjum, borðbúnaði og öðrum 
tengdum búnaði

• Viðvera og þjónusta þegar boðið er upp á veitingar í húsinu 
• Umsjón með salaleigu 
• Verkefnastjórn, samskipti, ráðgjöf og aðstoð við leigutaka við 

undirbúning viðburða 
• Samskipti við veitingamenn sem koma í húsið og starfsfólk 

þeirra 
• Ráðningar, mönnun og stjórnun þjónustufólks 
• Uppröðun og undirbúningur sala og húsbúnaðar
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

 
Hæfniskröfur

• Menntun eða mikil reynsla sem nýtist í starfi 
• Framúrskarandi þjónustulund og mikil hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Almenn tölvukunnátta s.s. Word, Excel, tölvupóstur o.fl.
• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslensku og ensku kunnátta, talað og ritað

 
Umsækjandi þarf að náð amk. 25 ára aldri.
Umsóknarfrestur er til og með 1.febrúar n.k.
 
Umsókninni um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Tómas Young (tomas@hljomaholl.is), 
framkvæmdastjóri Hljómahallar.
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585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Veitingarými
Rekstur veitingasölu í Hafnarborg,
menningar- og listamiðstöð Hafnar�arðar

Óskað er eftir tilboðum í leigu á veitingarými  í 
Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð 
Hafnarfjarðar að Strandgötu 34, Hafnarfirði.

Veitingaaðstaðan býður upp á ýmsa möguleika, 
aðstaðan hefur sérstakan inngang og er rýmið 
aðskilið frá annarri starfsemi Hafnarborgar. 
Vinnuaðstaðan býður upp á framreiðslu á 
kaffiveitingum og léttum málsverðum.  Gert er ráð 
fyrir að nýr rekstraraðili taki til starfa sem fyrst.

Allar frekari upplýsingar veitir forstöðumaður 
Hafnarborgar Ágústa Kristófersdóttir í síma 
585-5790. Rýmið verður opið til skoðunar 
miðvikudaginn 24. janúar milli 13 og 15. 

Áhugasamir skili tillögum fyrir 5. febrúar í Hafnarborg 
eða Þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar. Áætlað er að 
ákvörðun um val á samstarfsaðila liggi fyrir í mars.

VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Störf í 
stuðningsþjónustu

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir til umsóknar 
störf í stuðningsþjónustu. 

Aðstoð við athafnir daglegs lífs. 

Stuðningur til sjálfshjálpar og 

félagslegrar virkni.

Aðstoð og leiðbeiningar við heimilishald.

Hvatning, ráðgjöf og stuðningur.

Eftirfylgd einstaklings- og þjónustuáætlana.

Virkt notendasamráð og samvinna við 

aðstandendur og aðra hagsmunaaðila. 

Þróun og þátttaka í þverfaglegu starfi og 

faglegri uppbyggingu.

Helstu verkefni og ábyrgð
Góð almenn menntun.

Góð samskiptahæfni, samviskusemi, 

heiðarleiki og jákvæðni. 

Áhugi á þróun og uppbyggingu faglegs 

starfs.

Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og 

valdeflingu.

Frumkvæði, sjálfstæði í starfi og hæfni til 

að bregðast við óvæntum aðstæðum.

Hreint sakavottorð í samræmi við lög og 

reglur Reykjavíkurborgar.

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um störfin veita Anna Brynja Valmundsdóttir í síma 411 1500 og í tölvupósti 
anna.brynja.valmundsdottir@reykjavik.is og Katrín Harpa Ásgeirsdóttir í síma 411 1500 og í 
tölvupósti katrin.harpa.asgeirsdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 3. febrúar 2018 

Um er að ræða störf innan teyma sem veita fullorðnum einstaklingum þjónustu sem þurfa stuðning 
vegna fötlunar. 

Vinnutími er dag, kvöld og/eða helgar. Starfshlutfall er eftir samkomulagi. 

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



       Hæfniskröfur: 

 Löggiltur slökkviliðsmaður með a.m.k. 4 ára 
starfsreynslu 

 Þekking og þjálfun í brunamálum og á sviði 
brunavarna 

 Iðnmenntun sem nýtist í starfi slökkviliðsmanna 
eða sambærileg menntun 

 Skipulagshæfni og fagmennska 
  

       Starfssvið: 

 Stjórnun og rekstur Slökkviliðs Borgarbyggðar 
 Eldvarnareftirlit 
 Almannavarnir 

 

  

 

 

 

 

Borgarbyggð óskar eftir að ráða 
slökkviliðsstjóra til starfa tímabundið í 
sex mánuði vegna forfalla.  Um er að 
ræða afleysingastarf sem felst í 
stjórnun, útköllum og öðrum 
almennum störfum slökkviliðsins.  

Auglýst er eftir slökkviliðsstjóra til 
tímabundinna starfa fyrir Borgarbyggð 

 
 

Slökkviliðsstjóri stjórnar og ber daglega ábyrgð á Slökkviliði 
Borgarbyggðar og aðstoðarslökkviliðsstjóri í forföllum 
hans. Hann ber ábyrgð á að starfsemin sé í samræmi við 
lög og reglugerðir og hefur bakvaktaskyldu utan 
dagvinnutíma í samvinnu við aðstoðarslökkviliðsstjóra. 

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem 
greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í 
starfið skulu sendar til borgarbyggd@borgarbyggd.is 

Nánari upplýsingar veita Bjarni K. Þorsteinsson 
slökkviliðsstjóri í síma 437-2222 bjarnikr@borgarbyggd.is 
og Gunnlaugur A. Júlíusson sveitarstjóri í síma 433-7100 
gunnlaugur@borgarbyggd.is   

Umsóknarfrestur er til 31. janúar nk. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna.  

 

     BORGARBYGGÐ
 

[Cite your source here.] 

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI MARKAÐS- OG SÖLUMÁLA
VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM OG ÁRANGURSDRIFNUM STARFSMANNI Í HÓPINN.

Starfs og ábyrgðarsvið
• Ábyrgð á daglegum rekstri og stýringu markaðsdeildar
• Stjórnun og stefnumótun markaðs- og sölumála
• Gerð markaðsáætlana 
• Yfirumsjón með gerð auglýsinga og kynningarefnis
• Umsjón með samfélagsmiðlum fyrirtækis
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á sviði 

markaðsfræða er kostur. 
• Starfsreynsla í sölu- og markaðsmálum.
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Mjög góð færni í íslensku 
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking á íslensku viðskiptalífi
• Framúrskarandi samskiptafærni og hugmyndaauðgi.

Nánari upplýsingar veitir Elmar Hallgríms Hallgrímsson (elmar@365.is)

Umsóknarfrestur er til og með 28. Janúar

Arkitekt

Skipulagssvið Akureyrarbæjar 
Laust er til umsóknar starf arkitekts skipu-
lagsmála á Skipulagssviði Akureyrarbæjar

Helstu verkefni skipulagsdeildar eru skipulagsmál,  
byggingareftirlit, lóða- og fasteignamál. 

Helstu verkefni:
• Annast gerð minni háttar deiliskipulags- og aðal- 

skipulags 
uppdrátta.

• Faglegt mat á deiliskipulagsverkefnum verktaka og  
deiliskipulagstillögum einkaaðila.

• Leiðbeina ráðgjöfum og skipulagshönnuðum varðandi 
málsmeðferð og framsetningu á skipulagsuppdráttum 
hvað varðar húsavernd, fornleifar og landslagshönnun.

• Samantekt og vinnsla á gögnum og upplýsingum fyrir 
skipulagsráð samkvæmt beiðni yfirmanns eða verkefna- 
stjóra skipulagsmála. 

• Ráðgjöf við viðskiptavini á sviði skipulags- og byggingar- 
mála. 

• Kynna mál  á fundum skipulagsráðs sem hann/hún hefur 
unnið.

• Taka þátt í undirbúningi funda skipulagsráðs.
• Taka þátt í verkefnavinnu innan sviðsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Fullgilt embættispróf í arkitektúr.
• Sérmenntun og starfsreynsla á sviði skipulagsmála er 

æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta og þekking á teikniforritum  

er nauðsynleg.
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott 

orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og  
utan hans samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar 2018
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Við hjá Icelandair Hótel Klaustri leitum að kraftmiklum 
og þjónustulunduðum yfirmatreiðslumanni

Vilt þú starfa við 
skapandi matreiðslu 
í hjarta Suðurlands?

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum: 
Icelandair Hotels, Hótel Edda, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns.

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2018. 
Nánari upplýsingar um starfið og hæfniskröfur veitir Sveinn Hreiðar Jensson hótelstjóri 
á sj@icehotels.is eða í síma 487 4900.

Viltu vinna með okkur?

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að jákvæðu og duglegu starfsfólki í sinn frábæra hóp. 
Starfið felst í að sinna sértækri heimaþjónustu við fólk með geðraskanir.
Um er að ræða hlutastörf á daginn, kvöldin og um helgar sem og 100% störf.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Starfsmannafélags Kópavogs. 
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að veita heimild til að leitað 
sé upplýsinga úr sakaskrá. 
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2017. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Þorsteinsdóttir, kristinthyri@kopavogur.is

kopavogur.is

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst í því að veita fólki með geðröskun fjölbreyttan stuðning og hvatningu við 
félagslega þátttöku og heimilishald. Starfið fer fram á einkaheimilum og í daglegu umhverfi 
notenda. Verkefni eru breytileg eftir þörfum og óskum þeirra einstaklinga sem verið er að 
aðstoða hverju sinni. Unnið er eftir hugmyndafræði batamiðaðrar þjónustu og valdeflingar. 
Starfsfólk mun sækja námskeið til að efla þekkingu og öðlast  færni í nýju starfi.

Hæfniskröfur
•  Formleg próf af styttri námsbrautum, s.s. félagsliðanám 

eða a.m.k. tveggja ára nám í framhaldsskóla 
•  Reynsla af starfi með fólki með geðröskun er kostur
•  Gott vald á íslensku
• Reglusemi og stundvísi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Sjálfstæði, framtakssemi og jákvætt viðhorf

Viltu vinna með okkur?

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að jákvæðu og duglegu starfsfólki í sinn frábæra hóp. 
Starfið felst í að sinna sértækri heimaþjónustu við fólk með geðraskanir.
Um er að ræða hlutastörf á daginn, kvöldin og um helgar sem og 100% störf.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Starfsmannafélags Kópavogs. 
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að veita heimild til að leitað 
sé upplýsinga úr sakaskrá. 
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2017. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Þorsteinsdóttir, kristinthyri@kopavogur.is

kopavogur.is

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst í því að veita fólki með geðröskun fjölbreyttan stuðning og hvatningu við 
félagslega þátttöku og heimilishald. Starfið fer fram á einkaheimilum og í daglegu umhverfi 
notenda. Verkefni eru breytileg eftir þörfum og óskum þeirra einstaklinga sem verið er að 
aðstoða hverju sinni. Unnið er eftir hugmyndafræði batamiðaðrar þjónustu og valdeflingar. 
Starfsfólk mun sækja námskeið til að efla þekkingu og öðlast  færni í nýju starfi.

Hæfniskröfur
•  Formleg próf af styttri námsbrautum, s.s. félagsliðanám 

eða a.m.k. tveggja ára nám í framhaldsskóla 
•  Reynsla af starfi með fólki með geðröskun er kostur
•  Gott vald á íslensku
• Reglusemi og stundvísi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Sjálfstæði, framtakssemi og jákvætt viðhorf

Kópavogsbær auglýsir eftir hressu fólki, 18 ára og eldra, til að starfa við liðveislu með fötluðum bæði börnum, ungmennum og 
fullorðnum. Tímafjöldi á mánuði er einstaklingsbundinn og er á bilinu 8 til 16 tímar, oft er unnið seinnipart dags og um helgar.

Félagslegri liðveislu er ætlað að rjúfa félagslega einangrun og efla og styrkja einstaklinginn til þátttöku í félags- og  
tómstundarstarfi, aðstoð við daglegt líf og léttri aðstoð inn á heimili,  í samræmi við óskir og þarfir þjónustuþegans.  
Um er að ræða skemmtilegt og fjölbreytt starf.

Reynsla og hæfni: 
• Færni í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Reynsla og kunnátta í störfum með fötluðu fólki er æskileg en ekki skilyrði 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Kópavogs.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að veita heimild til að leit
sé upplýsinga úr sakaskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 4.febrúar 2018.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dagný Björk Pjetursdóttir dagny@kopavogur.is og í síma 4410000 á mánudögum 
og fimmtudögum.

Skrifstofa Alþingis
auglýsir eftir skjalaritara.

Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

Óskum að ráða starfsfólk í almenn skrifstofu og
bókhaldsstörf á Airport Hótel Aurora í Keflavík og
á skrifstofu í Reykjavík. Leitum að aðila með góða
bókhalds og tölvukunnáttu, skipulagshæfni,
frumkvæði, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð.
Umsóknir með ferilskrá sendist á netfangið
hotel@hotelairport.is

Blikavelli 2 - 235 Keflavík Airport
sími 595 1900 - www.hotelairport.is

Airport Hotel
Keflavik - Iceland Aurora Star

Bókhaldsstarf

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
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Lögfræðingur
Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa á stjórnsýslusviði stofnunarinnar. Leitað er eftir  
einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing;  
Áreiðanleiki. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta-  
og skipulagshæfni. Hann þarf að vera lausnamiðaður og nákvæmur. Næsti yfirmaður er aðstoðarforstjóri  
stofnunarinnar og sviðstjóri stjórnsýslusviðs. 

Um er að ræða krefjandi en jafnframt áhugavert starf. Verksvið er fjölbreytt og felur m.a. í sér ráðgjöf  
innan sem utan stofnunar, fundir og önnur tilfallandi verkefni á málefnasviði stofnunarinnar.  

Helstu verkefni og ábyrgð:
•  Lögfræðileg álit, ráðgjöf og umsagnir

•  Meðferð mála samkvæmt lögum sem heyra  
undir stofnunina, m.a. á sviði starfsmannaleiga  
og erlendra þjónustufyrirtækja sem senda  
starfsmenn til Íslands

•  Gerð leiðbeininga vegna stjórnsýslu stofnunarinnar 
og samræmingu á eftirliti

•  Undirbúningur stjórnvaldsákvarðana og mótun 
reglna á verkefnasviði stofnunarinnar

•  Samskipti við innlenda og erlenda aðila, þ.á.m.  
önnur stjórnvöld og hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfnikröfur:
•  Embættispróf í lögfræði eða BA próf í lögfræði  

auk meistaraprófs í lögfræði

•  Góð tungumálakunnátta, íslenska og enska,  
bæði í töluðu og rituðu máli

•  Góð kunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur

•  Góð almenn tölvukunnátta

•  Þekking í stjórnsýslurétti og reynsla af  
opinberri stjórnsýslu er kostur

•  Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum  
samskiptum

•  Jákvæðni, frumkvæði og metnaður í starfi

Starfshlutfall er 100%  og laun samkvæmt gildandi 
kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra  
og Stéttarfélag lögfræðinga hafa gert.

Athygli er vakin á að umsóknir geta gilt í sex mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 
464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með 
síðari breytingum.

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

Nánari upplýsingar veitir Unnur Sverrisdóttir, aðs-
toðarforstjóri í síma 515-4800 eða með fyrirspurn 
á netfangið unnur.sverrisdottir@vmst.is, og Vilmar 
Pétursson, mannauðsstjóri í síma 515-4800 eða með 
fyrirspurn á netfangi vilmar.petursson@vmst.is.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is/201801/155

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2018

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

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.

Laus er staða deildarstjóra á 3. hæð á Skjóli

Hæfniskröfur:
     Íslenskt hjúkrunarleyfi
     Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg
     Jákvæðni og góð samskiptahæfni

Helstu verkefni og ábyrgð:
Ábyrgð á stjórnun, áætlanagerð, rekstri, 
starfsmannamálum og mönnun deilda.
Leiðandi í starfi, framþróun og skipulagningu á 
starfsemi deildar.

Hjúkrunardeildarstjóri óskast

Upplýsingar veitir: 
Guðný H. Guðmundsdóttir 
framkvæmdastjóri hjúkrunar
í síma: 522 5600

Umsóknir sendist á gudny@skjol.is

Umsóknir má einnig senda rafrænt á heimasíðu 
Skjóls, www.skjol.is/umsóknir

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Leikskólakennari í leikskóladeild

Holtakot
 • Leikskólakennari

Lundaból
 • Leikskólakennari

Fjölskyldusvið
 • Þroskaþjálfi á bæjarskrifstofu
 • Starfsmenn í félagslega liðveislu

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Pípulagnafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu  
óskar eftir að ráða starfsmenn. 

Sveins-meistararéttindi æskileg,  
íslenskukunnátta skilyrði.

Umsókn sendist á heimalagnir@internet.is
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Skóla- og frístundasvið Akraneskaupstaðar auglýsir laust til umsóknar starf sálfræðings 
við skólaþjónustu skóla- og frístundasviðs. Skólaþjónusta skóla- og frístundasviðs starfar 
samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og reglugerð
 nr. 584/2010. Starfsmenn skólaþjónustu eru sálfræðingar, talmeinafræðingur og iðjuþjálfi. 
Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustunnar ásamt samstarfi við kennara í 
leik- og grunnskólum, sérkennara, almenns starfsfólk, þroskaþjálfa og iðjuþjálfa. Starfsstöð 
sálfræðingsins er í Grundaskóla og eru laun í samræmi við kjarasamningi Sálfræðingafélags 
Íslands og launanefndar sveitarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar næstkomandi. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Valgerður Janusdóttir sviðsstjóri í tölvupósti á netfangið skoliogfristund@akranes.is.
 
Sótt er um starfið í gegnum heimasíðu Akraneskaupstaðar. Umsóknum fylgi ítarleg starfsferil- 
skrá ásamt greinargerð þar sem kemur fram ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi til starfsins.

Akraneskaupstaður er ört vaxandi bæjarfélag með 
sjö þúsund íbúa. Mikil áhersla er lögð á góða 
þjónustu við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð í 
stjórnsýslunni. 

Einkunnarorð  sveitarfélagsins eru jákvæðni, 
metnaður og víðsýni.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

• Veitir starfsfólki leik- og grunnskóla   
 stuðning við að efla skóla m.a. með fræðslu  
 og ráðgjöf vegna kennslu og umönnunar  
 nemenda, sérkennslu, starfshátta skóla,   
 nýbreytni- og þróunarstarf og 
 starfsumhverfis.
• Veitir ráðgjöf og fræðslu/námskeið til   
 foreldra.
• Sinnir athugunum, greiningu og ráðgjöf  
 vegna nemenda.  Sinnir einnig eftirfylgd og  
 mati á árangri í samstarfi við starfsfólk og  
 foreldra.
• Er þátttakandi í barnateymi Akraness í sam-  
 starfi við Heilbrigðisstofnun Vesturlands.
• Tekur þátt í stefnumótunarvinnu sem   
 tengist málaflokknum og felur meðal   
 annars í sér að móta þjónustuna í samræmi  
 við reglur á hverjum tíma.

Menntunar- og hæfnikröfur

• Sálfræðimenntun og leyfi til að starfa sem  
 slíkur hér á landi með leyfi landlæknis
• Reynsla af greiningu og ráðgjöf á þroska-  
 og hegðunarvanda barna og ungmenna  
 skilyrði
• Þekking og reynsla af starfi sálfræðings   
 skólaþjónustu er kostur
• Réttindi til námskeiðshalds vegna hegðunar  
 og líðan barna er kostur
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða
• Færni og sveigjanleiki í samskiptum
• Faglegur metnaður
• Góð íslensku- og tölvukunnátta

Starf sálfræðings 
á skóla- og frístundasviði Akraneskaupstaðar

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR

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.
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Leikhússtjóra Leikfélags Akureyrar
Menningarfélag Akureyrar auglýsir eftir:

Helstu verkefni og ábyrgð:
•  Listræn stjórn leikhússins og yfirumsjón með verkefna-

vali þess og framleiðslu.
•  Umsjón og framfylgd stefnu MAk.
•  Áætlanagerð og eftirlit verkefna leiklistarsviðs.
•  Yfirumsjón með leiklistarskóla.
•  Mannaráðningar og samningagerð við launþega og 

verktaka vegna uppsetninga á leikverkum.
•  Framlag og þátttaka í samstarfsverkefnum og upp-

setningum þar sem kjarnasvið MAk sameina krafta sína.

Menntunar og hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun á sviði leiklistar, framhaldsmenntun í 

sviðslistum eða stjórnun er kostur.
•  Reynsla af leikstjórn og þekking á stefnum og straumum 

í sviðslistum.
•  Reynsla af áætlanagerð.
•  Brennandi áhugi á menningarlífi.
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
•  Lipurð í mannlegum samskiptum.

Menningarfélag Akureyrar  |  Strandgötu 12  |  Akureyri  |  450 1000  |  mak.is

Í HOFI

Í SAMKOMUHÚSINU

Í HOFI

Í SAMKOMUHÚSINU

Í HOFI

Í SAMKOMUHÚSINU

Í HOFI

Í SAMKOMUHÚSINU

Leikfélag Akureyrar er leiklistarsvið Menningarfélags 
Akureyrar og eitt af þremur kjarnasviðum þess. 
Leikhússtjóri vinnur náið með öðrum sviðsstjórum 
MAk og framkvæmdastjóra, auk þess að sitja 
reglulega fundi með þeim og stjórn MAk.
Viðkomandi kemur til með að vinna með hæfileika-
ríku fólki alls staðar að af landinu og verða hluti af 
framtíð félags sem á sér djúpar rætur í hefð og sögu 
leiklistar á Íslandi.
 
Til að sækja um þarf að senda ítarlega ferilskrá og 
umsóknarbréf þar sem rakin er hæfni viðkomandi 
til að gegna starfinu. Umsóknarfrestur er til og með 
4. febrúar 2018. Umsóknir skulu sendar á netfangið 
umsoknir@mak.is. Umsjón með ráðningunni hefur 
framkvæmdastjóri, Þuríður Helga Kristjánsdóttir, 
ásamt stjórn MAk. 

Leikfélag Akureyrar, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 
og Menningarhúsið Hof mynda Menningarfélag 
Akureyrar. 

Þjónustumaður óskast  
á kæliverkstæði

Expert Kæling ehf. óskar eftir að ráða til starfa vélfræðing,  
vélvirkja, vélstjóra eða mann með mikla reynslu í faginu.  
Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja tengt  
kæli og frystibúnaði, auk annarra tilfallandi verkefna.

Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni sem fellur 
vel að góðum hópi starfsfólks okkar. Grunnþekking í kælitækni er 
nauðsynleg og viðkomandi þarf að hafa góða færni í mannlegum 
samskiptum.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið  
sigurdur@expert.is, en umsóknarfrestur er til1. febrúar nk.  
Nánari upplýsingar gefur Sigurður í síma 660-2971 eða 517-4000.

Expert Kæling ehf. Dragháls 22, 110 Reykjavík. www.expert.is

Atvinnu- og viðburðafulltrúi í 
Sveitarfélaginu Árborg

Sveitarfélagið Árborg auglýsir stöðu atvinnu- og viðburða-
fulltrúa lausa til umsóknar. Leitað er að reglusömum og 
áreiðanlegum einstaklingi sem hefur m.a. til að bera  
frumkvæði,  góða samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnu-
brögðum. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf 
tengt ferðaþjónustu, viðburðum og fleiru í Sveitarfélaginu 
Árborg. Mikil uppbygging er í sveitarfélaginu sem er 
9000 manna samfélag á Suðurlandi með 3 þéttbýlis-
kjarna og hátt þjónustustig. Áhersla er lögð á samstarf 
í ferða þjónustu á svæðinu ásamt aukinni afþreyingu 
og fjölbreytt um viðburðum og hátíðum. Með samstarfi í 
ferðaþjónustu er m.a. átt við upplýsingamiðstöðina sem 
rekin er í samvinnu Árborgar og Flóahrepps. 

Helstu starfssvið
• Umsjón með ferðþjónustu og öðrum atvinnumálum
• Umsjón með daglegum rekstri upplýsingamiðstöðvar 
• Umsjón með viðburðum og hátíðum í sveitarfélaginu
• Starfsmannahald í upplýsingamiðstöð í samráði  
 við yfirmann  
• Samskipti og samstarf við hagsmunaaðila í viðkomandi  
 málaflokkum 
• Stefnumótun í samráði við yfirmenn 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla úr ferðaþjónustu, viðburða- og/eða  
 verkefnastjórnun er kostur 
• Stjórnunarreynsla er kostur 
• Þekking á svæðinu er kostur
• Góð samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði 
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð 
• Almenn tölvukunnátta 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar  
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags og um er  
að ræða 100% starf.

Umsóknarfrestur rennur út 29.janúar næstkomandi.

Umsóknir skulu sendar á Sveitarfélagið Árborg, 
Ráðhúsinu, Austurvegi 2, 800 Selfossi eða með tölvupósti 
á bragi@arborg.is merkt „Starfsumsókn, atvinnu- og 
viðburðafulltrúi”.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bragi Bjarnason, 
menningar- og frístundafulltrúi,  í síma 480-1900, 
bragi@arborg.is

569 6900          8–16www.ils.is

Sérfræðingur
í �árstýringu

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða sérfræð- 
ing í �árstýringu til að annast �árstýringu 
sjóðsins. Við leitum að öflugum einstaklingi 
með reynslu af störfum í eignastýringu eða 
�árstýringu sem er tilbúinn að takast á við 
kre�andi verkefni í breytilegu umhverfi

Helstu verkefni og ábyrgð 
Ábyrgð á stýringu skuldabréfasafns sjóðsins
Greiningar á �árflæði sjóðsins
Greining markaða og �árfestingakosta
Arðsemis- og áhættumat
Uppbygging og utanumhald verðbréfasafna
Fjárfestingar og eftirfylgni þeirra
Upplýsingagjöf, greining og skýrslugjöf

Hæfnikröfur
Háskólamenntun eða sambærileg menntun 
sem nýtist í starfi, s.s. á sviði viðskiptafræði, 
verkfræði eða hagfræði

Haldgóð reynsla af störfum á �ármálamarkaði

Reynsla af gerð �árflæðilíkana er kostur

Próf í verðbréfamiðlun er kostur

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
sem �ármála– og efnahagsráðherra og 
Kjarafélag viðskipta– og hagfræðinga hafa 
gert. Starfshlutfall er 100%.

Nánari upplýsingar veita: 
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@ils.is  ·  569 6900  
Unnur Míla Þorgeirsdóttir
unnurm@ils.is  · 569 6900

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar. 

Íbúðalánasjóður er með efnahagsreikning sem nemur 
ríflega 800 milljörðum. A�oma rekstrar Íbúðalánasjóðs 
ræðst annars vegar af rekstri útlánasafnsins og �árfest- 
ingu lausa�ár utan lánasafns hins vegar. Íbúðalána- 
sjóður ásamt viðskiptabönkunum þremur fellur undir 
skilgreiningu FME sem kerfislega mikilvæg stofnun og 
þarf að uppfylla sömu kröfur og önnur �ármálafyrirtæki 
gagnvart FME hvað varðar lánastarfsemi, eignastýr- 
ingu, �árstýringu, áhættustýringu, innri endurskoðun 
og regluvörslu. 
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur fjárstýringar Íbúðalánasjóður Reykjavík 201801/151
Sérfræðingur Hagstofa Íslands Reykjavík 201801/150
Bókari Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201801/149
Sérfræðingur Menntamálastofnun Reykjavík 201801/148
Umsjónarmaður fasteigna Háskóli Íslands Reykjavík 201801/147
Deildarstjóri Lagadeildar Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201801/146
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Selfoss 201801/145
Hjúkrunarfr./hjúkr.nemi, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201801/144
Sjúkraliði/sjúkral.nemi, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201801/143
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201801/142
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/141
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201801/140
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/139
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/138
Sjúkraflutningamenn, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201801/137
Sjúkraflutningamenn Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201801/136
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201801/135
Lögfræðingur Mannvirkjastofnun Reykjavík 201801/134
Sálfræðingur Landspítali, sálfræðiþjónusta Reykjavík 201801/133
Eðlisfræðingur Landspítali, geislaeðlisfræðideild Reykjavík 201801/132
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201801/131
Sérfræðingur í tölvudeild Vinnumálastofnun Reykjavík 201801/130
Sérfræðingur Verðlagsstofa skiptaverðs Akureyri 201801/129
Lögfræðingur Fiskistofa Akureyri 201801/128
Bókasafns- og upplýsingafr. Landsbókasafn Íslands Reykjavík 201801/127
Fjármála- og skrifstofustjóri Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201801/126
Sumarstörf læknanema Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201801/125
Sérfræðingur í hjúkrun Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201801/124
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201801/123
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201801/122
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201801/121
Forritari Stofnun Árna Magnússonar  Reykjavík 201801/120
Geislafræðingur Geislavarnir ríkisins Reykjavík 201801/119
Ráðgjafi Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Reykjavík 201801/118
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201801/117
Sálfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201801/116
Hugbúnaðarsérfræðingur Landspítali Reykjavík 201801/115
Iðjuþjálfar Landspítali Reykjavík 201801/114
Líffræðingur/sameindalíffr. Landspítali, frumulíffræði Reykjavík 201801/113
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, gjörgæsludeild Reykjavík 201801/112
Sérfræðilæknar Landspítali, svæfinga- og gjörgæslul. Reykjavík 201801/111
Deildarlæknir á geðdeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201801/110
Geðlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201801/109
Starfsmenn í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201801/108
Aðstoðarm. á myndgreiningadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201801/107
Starfsmaður í ræstingu Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201801/106

Sérfræðingar í   
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

kopavogur.is

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 www.kopavogur.is

Vísir hf. óskar eftir að fastráða 
vanan háseta á Sighvat Gk 57. 
Sighvatur er línuveiðiskip með 

beitningarvél. 
Nánari upplýsingar um borð í síma 

856-5770, hjá skipstjóra í síma  
856-5775 eða á  heimasíðu Vísis  

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201801/192
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201801/191
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201801/190
Móttaka og símavarsla, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201801/189
Starfsmaður í þvottahús, sumarafl.Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/188
Ræsting, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/187
Móttökuritarar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/186
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/185
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/184
Hjúkrunarnemar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/183
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/182
Læknar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/181
Starfsmenn í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/180
Ræsting, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/179
Móttökuritarar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/178
Hjúkrunarnemar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/177
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/176
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/175
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/174
Starfsmenn í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/173
Ræsting, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/172
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/171
Móttaka og símavarsla, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Skagaströnd 201801/170
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/169
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/168
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/167
Starfsmaður í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/166
Móttökuritarar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/165
Læknaritarar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/164
Hjúkrunarfr., heilsug., sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/163
Ljósmóðir, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/162
Hjúkrunarfr., heimahj., sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/161
Félagsliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/160
Sjúkraliðar/nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/159
Skjalaritari Skrifstofa Alþingis Reykjavík 201801/158
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Firði Hafnarfjörður 201801/157
Heilsugæsluritari Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201801/156
Lögfræðingur Vinnumálastofnun Reykjavík 201801/155
Verkefnastjóri í Fab Lab Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201801/154
Vaktstjórar, sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Skaftafell 201801/153
Veitingasala, sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Skaftafell 201801/152

Sviðsstjóri veitu-, framkvæmda- 
og umhverfissviðs

Húnaþing vestra óskar eftir að ráða lausnamiðaðan og met-
naðarfullan einstakling í starf sviðsstjóra veitu-, framkvæmda- og 
umhverfissviðs Húnaþings vestra.  Sviðsstjóri veitu-, framkvæm-
da- og umhverfissviðs fer fyrir framkvæmda-, umhverfis- og 
auðlindamálum en undir þau falla meðal annars vatnsveita, fráveita 
og hitaveita.  Sviðið fer einnig með málefni brunavarna, rekstur 
eignasjóðs og þjónustumiðstöðvar, garðyrkju- og umhverfismála, 
hafnarsjóðs og annarra eigna er tilheyra sveitarfélaginu. Á sviðinu 
starfa 7 manns og er starfsemin staðsett á Hvammstanga.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með veitu-, framkvæmda- og umhverfismálum 

sveitarfélagsins
• Vinna við almennan rekstur veitna, viðhaldsverkefni og nýfram-

kvæmdir veitumannvirkja
• Ábyrgð og gerð á fjármálum, fjárhags- og starfsáætlunum 

sviðsins
• Dagleg samskipti við viðskiptavini og starfsmenn sveitarfélags
• Stefnumótun í samstarfi við yfirstjórn sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, verk- eða tæknifræðimenntun er 

kostur
• Reynsla við gerð verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlana
• Starfsreynsla við verklegar framkvæmdir
• Þekking, áhugi og reynsla af umsjón veitna er kostur
• Reynsla í mannlegum samskiptum þar sem áhersla er lögð á 

góða þjónustu
• Góð tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2018.

Umsóknum er hægt að skila á skrifstofu sveitarfélagsins, 
Ráðhúsinu, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga, og á  
netfangið skrifstofa@hunathing.is.

Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá.  
Nánari upplýsingar veitir Guðný Hrund Karlsdóttir sveitarstjóri, 
sími 455-2400, netfang gudny@hunathing.is.

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

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra eru 1.180.  Hvammstangi er í 
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð 
frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber 
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður 
búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

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

Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist á  

bjornsbakari@bjornsbakari.is

Merkt ATVINNA

Móttökuritari og  
hjartalínurit

Læknasetrið óskað eftir að ráða starfsmenn í 
móttöku og hjartalínurit í fullt starf.  Þarf að geta 
byrjað sem allra fyrst. Umsóknir óskast sendar á 

solrun@setrid.is. Upplýsingar í síma 535 7777.
Læknasetrið 

Þönglabakka 1 og 6 
109 Reykjavík

Hefur þú kíkt 
á Job.is?
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Skólameistari Tækniskólans
 Starfið er laust til umsóknar - nánar á www.tskoli.is 
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585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Veitingarými
Rekstur veitingasölu í Hafnarborg,
menningar- og listamiðstöð Hafnar�arðar

Óskað er eftir tilboðum í leigu á veitingarými  í 
Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð 
Hafnarfjarðar að Strandgötu 34, Hafnarfirði.

Veitingaaðstaðan býður upp á ýmsa möguleika, 
aðstaðan hefur sérstakan inngang og er rýmið 
aðskilið frá annarri starfsemi Hafnarborgar. 
Vinnuaðstaðan býður upp á framreiðslu á 
kaffiveitingum og léttum málsverðum.  Gert er ráð 
fyrir að nýr rekstraraðili taki til starfa sem fyrst.

Allar frekari upplýsingar veitir forstöðumaður 
Hafnarborgar Ágústa Kristófersdóttir í síma 
585-5790. Rýmið verður opið til skoðunar 
miðvikudaginn 24. janúar milli 13 og 15. 

Áhugasamir skili tillögum fyrir 5. febrúar í Hafnarborg 
eða Þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar. Áætlað er að 
ákvörðun um val á samstarfsaðila liggi fyrir í mars.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Starfslýsing Hæfniskröfur

Tæknimaður

· Mælingar á verkefnum fyrirtækisins
  á byggingastöðum og hjá einstaklingum

· Magntaka, pantanir og utanumhald.

· Hönnun og teiknun á smíðahlutum.

· Eftirlit og mælingar

· Tilboðsgerð og önnur tilfallandi verkefni

· Tæknimenntun eða sambærilegt

· Reynsla í byggingageiranum

· Reynsla í Autocad eða Inventor teikniforritum

· Góð tölvukunnátta æskileg

· Góð enskukunnátta

· Nákvæmni og öguð vinnubrögð

· Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt

· Hæfni í mannlegum samskiptum

Öflugt framleiðslu og innflutningsfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða
tækni- eða verkfræðing til starfa með reynslu í byggingageiranum.

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Við bjóðum uppá:

Umsjónarmaður veitinga  
/ verkefnastjóri

Umsjónarmaður veitinga í Hljómahöll er ábyrgur fyrir allri  
veitingaþjónustu í húsinu s.s. vínveitingum, aðkeyptri vöru og 
þjónustu, eftirliti og samskiptum við utanaðkomandi veitingamenn 
auk eftirlits og umsjónar með eldhústækjum og búnaði Hljóma-
hallar. Um fullt starf er að ræða. Viðkomandi þarf að búa yfir 
framúrskarandi þjónustulund og vera mjög sveigjanlegur varðandi 
vinnutíma þar sem viðburðir í Hljómahöll geta verið jafnt á daginn 
sem og um kvöld og helgar.
 
Verksvið

• Umsjón og eftirlit með allri veitingaþjónustu í húsinu við hin 
ýmsu tækifæri og á öðrum viðburðum hjá Reykjanesbæ sé þess 
óskað

• Umsjón og eftirlit með eldhústækjum, borðbúnaði og öðrum 
tengdum búnaði

• Viðvera og þjónusta þegar boðið er upp á veitingar í húsinu 
• Umsjón með salaleigu 
• Verkefnastjórn, samskipti, ráðgjöf og aðstoð við leigutaka við 

undirbúning viðburða 
• Samskipti við veitingamenn sem koma í húsið og starfsfólk 

þeirra 
• Ráðningar, mönnun og stjórnun þjónustufólks 
• Uppröðun og undirbúningur sala og húsbúnaðar
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

 
Hæfniskröfur

• Menntun eða mikil reynsla sem nýtist í starfi 
• Framúrskarandi þjónustulund og mikil hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Almenn tölvukunnátta s.s. Word, Excel, tölvupóstur o.fl.
• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslensku og ensku kunnátta, talað og ritað

 
Umsækjandi þarf að náð amk. 25 ára aldri.
Umsóknarfrestur er til og með 1.febrúar n.k.
 
Umsókninni um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Tómas Young (tomas@hljomaholl.is), 
framkvæmdastjóri Hljómahallar.
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Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Suðurlandsbraut	milli	Engjavegar	og		
Langholtsvegar.	Göngu-	og	hjólastígar,  
útboð nr. 14136.

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

     Ertu í ljósi?
    Starfar þú við viðburðalýsingu 

og hefur gert það í nokkur ár? 
 
    Kynningarfundur um raunfærnimat í
    viðburðalýsingu verður á Stórhöfða 27 
    miðvikudaginn 31. jan. 2018 kl. 17:00. 
  

“          Markmiðið með raunfærnimati
            er að meta færni og gefa út 
                staðfestingu á henni.
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá 
     Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  

           www.rafnam.is - Raunfærnimat 
eða í  síma 580 5256 

              Almennt útboð

                             Bólstaðarhlíð 41. Endurnýjun þaks.

Stjórn Bólstaðarhlíðar 41 kt. 670487-1219 óskar
eftir tilboðum í verkið endurnýjun á þaki sjö hæða
blokkar. Verkið nær til endurnýjunar á þakpappa
og þakjárni ásamt viðgerð á þakkanti.

         Helstu magntölur eru:
           Fallvarnir eru 95 m 
           Þakflötur er 500 m2
           Þakkantar eru 55 m

Upphaf framkvæmdartíma, mai 2018
Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 31.ágíst 2018

Útboðsgögn verða afhent rafrænt

Tilboð verða opnuð: 8.febrúar 2018

Áhugasamir sem óska eftir útboðsgögnum  sendi póst 
þess efnis á netfangið: kristinn@h45.is

Frekari upplýsingar veitir Baldurs Einarsson í síma: 
893 9903 eða baldureinars@simnet.is

ÚTBOÐ
Hagaland 2. áfangi 2018

Gatnagerð og veitur
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í verkið 
„Hagaland 2. áfangi 2018 – Gatnagerð og veitur“. Verkið 
felst í jarðvinnu vegna gatnagerðar, fráveitulagna og veitna 
ásamt lagnavinnu, malbikun og yfirborðsfrágangi.

Útboðsgögn verða afhent á usb-lykli á skrifstofu Fram-
kvæmda- og veitusviðs Árborgar við Austurveg 67 á Sel-
fossi, frá og með mánudeginum 22. janúar nk. kl. 13:00.

Tilboðum skal skilað á sama stað fyrir kl. 11:00 föstudaginn 
9. febrúar 2018. Tilboð verða opnuð sama dag kl. 11:00, að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Verklok eru 15. september 2018.

Helstu magntölur eru:
• Gröftur á lausu efni 15.700 m³
• Fleygun  1.640 m³
• Neðra burðarlag  1.760 m²
• Fráveitulagnir  2.000 m
• Vatnsveitulagnir  5.850 m
• Stofnskurðir veitna    290 m
• Malbikun  4.525 m²

Framkvæmda- og veitusvið Árborgar

22. janúar 2018,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar 

olafurm@mos.is

Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011-2030:
Tillaga að breytingu – vatnsgeymir í austurhlíðum 
Úlfarsfells sunnan Skarhólabrautar 

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar auglýsir hér með tillögu að breytingu 
á Aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030 samkvæmt 1. mgr. 36. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  
Mosfellsbær áformar að reisa nýjan vatnsgeymi í austurhlíðum 
Úlfarsfells suður af Skarhólabraut. Geymirinn mun þjónusta 
fyrirhugaða byggð í Lágafelli en einnig auka þrýsting í Mýrum og 
Krikum en það hefur lágur þrýstingur valdið vissum 
vandamálum. Breytingin felst í því að skilgreind er iðnaðarlóð (I) 
á fyrrgreindu svæði sem í gildandi aðalskipulagi er skilgreint 
sem „Óbyggð svæði Ó/ÓB“.
Breytingartillagan verður til sýnis í þjónustuveri 
Mosfellsbæjar Þverholti 2, frá 22. janúar 2017 til og með 5. 
mars 2018 og hjá Skipulagsstofnun Borgartúni 7b í Reykjavík. 
Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Mosfellsbæjar á slóðinni: 

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til 5. 
mars 2018. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda 
þær til skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 
Mosfellsbæ, eða í tölvupósti til undirritaðs. 

STYRKIR ÚR 
HÚSVERNDARSJÓÐI 
REYKJAVÍKURBORGAR

Húsverndarsjóður Reykjavíkur auglýsir 
eftir umsóknum um styrki til viðgerðar og 
endurgerðar á byggingum í Reykjavík sem 
hafa sérstakt varðveislugildi af listrænum eða 
menningarsögulegum ástæðum. 

Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram í 
umsókn:

1. Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2. Tímaáætlun.
3. Kostnaðaráætlun.
4. Ljósmynd af húsinu eins og það er nú og  
 eldri ljósmynd ef hún er til. 

 

Frekari upplýsingar eru veittar í Húsverndarstofu 
í Árbæjarsafni sem opin er á miðvikudögum frá 
kl. 15-17 og í síma 411 6333 á sama tíma. 

 

Umsóknir eru eingöngu mótteknar á þar til 
gerðu eyðublaði sem er að finna á rafrænni 
Reykjavík; http://rafraen.reykjavik.is. 

 

Opnað verður fyrir aðgengi að umsóknum þann 
20. janúar 2017, kl. 13:00, og lokað verður 20. 
febrúar 2017, kl. 23:59.

 

Vakin er athygli á því að styrkir sem úthlutað 
verður 2018 og verða ekki nýttir á árinu falla 
niður.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Efling-stéttarfélag

auglýsir 

framboðsfrest
Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags auglýsir framboðsfrest 
vegna kosningar hluta stjórnar félagsins fyrir kjörtíma-
bilið 2018-2020. Kosið er listakosningu.

Tillögur skulu vera um 8 stjórnarmenn til tveggja ára 
samkvæmt 10. gr. laga félagsins. Um er að ræða for-
mann og gjaldkera auk sex meðstjórnenda en auk þess 
tvo skoðunarmenn reikninga og einn varamann þeirra. 

Listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs liggur  
frammi á skrifstofu félagsins frá og með mánu-
deginum 22. janúar 2018. 

Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir  
kl. 16.00 mánudaginn 29.janúar nk. 

Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is
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Kynning á verkefnislýsingum:

Mosfellsbær auglýsir hér með til kynningar  
verkefnislýsingu skv. 30.gr. skipulagslaga nr. 123/2010:

Landbúnaðarsvæði við Hrísbrú í Mosfellsdal:
Breytingin felst í að 10.6 ha. spildu úr landbúnaðarsvæði 
(205-L) er breytt í afþreyingar- og ferðamannasvæði 
(243-AF). Við það breytast einnig yfirlitstöflur 
landbúnaðarsvæða í kafla 4.14 og afþreyingar- og 
ferðamannasvæða í greinargerð aðalskipulags. 
Á svæðinu er fyrirhugað að reisa höfðingjasetur með 
skírskotun til íslenskrar miðaldamenningar. 

Í verkefnalýsingu kemur lögum samkvæmt fram hvaða 
áherslur sveitarstjórn hefur við skipulagsgerðina og 
upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og 
fyrirhugað skipulagsferli, s.s. um kynningu og samráð 
gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. Þeir sem viðja 
kynna sér málið nánar vinsamlegast hafið samband við 
skipulagsfulltrúa. 

Verkefnalýsing liggur frammi í þjónustuveri Mosfellsbæjar    
á 2. Hæð verholts 2, 270 Mosfellsbæ og á heimasíðu bæjarins 
á slóðinni: 

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

Athugasemdum og ábendingum varðandi lýsinguna má skila 
til þjónustuversins eða til undirritaðs og er æskilegt að þær 
berist fyrir miðjan miðjan febrúar 2018. 

20. janúar 2018,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar

olafurm@mos.is 

Auglýsing um skipulag í Kópavogi

Vatnsendi. Milli vatns og vegar.  
Vatnsendablettir 730-739. Breytt deiliskipulag. 

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu að 
breyttu deiliskipulagi fyrir lóðirnar að Vatnsendabletti 730-739. 
Skipulagssvæðið sem er um 1.5 ha að stærð afmarkast af lóðarmörkum Vatnsendabletts 1 (Elliðahvamms) til suðurs, 
Elliðahvammsvegi til vesturs, Vatnsendabletts 3 og Gilsbakka til austurs og Vatnsendabletts 5 til norðurs.
Í breytingunni felst fjölgun íbúða og lóða og tilfærsla á byggingarreitum. Samkvæmt gildandi deiliskipulagi er gert ráð 
fyrir einni íbúð á þeim 10 lóðum sem liggja innan skipulagssvæðisins en breytingartillagan gerir ráð fyrir 7 parhúsum, 
fjórbýlishúsi og fjölbýlishúsi með 5 íbúðum, alls 23 íbúðir. Á skipulagssvæðinu er skúr sem ráðgert er að fjarlægja. 
Skilmálar nýbygginga breytast á þann veg að hámarks grunnflötur hverrar íbúðar í parhúsi má að hámarki vera 154 
m2 og heildar byggingarmagn 308 m2. Hámarksbyggingarmagn fjórbýlishúss er 620 m2 og fjölbýlishússins 750 m2. 
Hámarksvegghæð frá aðkomuhæð er 6.8 m og hámarksþakhæð 7.5 m. Þakform er frjálst. Aðkomuvegur að Gilsbakka 
og lóðir flytjast 5 metra til suðurs til að gefa gott pláss fyrir reið- og gönguleið sunnan manar við lóðina Vatnsendab-
lett nr. 5. Ekki er gert ráð fyrir breytingum á lóðunum að Vatnsendabletti 3 og 6 og að Gilsbakka.
Að öðru leiti er vísað í gildandi deiliskipulag fyrir Vatnsenda, svæðið milli vatns og vegar, samþykkt í bæjarstjórn 8. 
maí 2001 og birt í B- deild Stjórnartíðinda 27. júní 2001.

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 ásamt greinargerð, skýringarmyndum. Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga er til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags- og byggin-
gardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 
15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar 
skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á 
netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 12. mars 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi.

Akrakór 5. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu  
deiliskipulagi við Akrakór 5. Í breytingunni felst að í stað einbýlishúss verði byggt parhús á  
lóðinni, byggingarmagn er aukið úr 400 m2 í 544 m2, heimilaðar verði útbyggingar á efri hæð út 
fyrir byggingarreit 2,5 x 7,5 á hvorri hlið, hámarkshæð verði 6,6 m í stað 6,3 miðað við aðkomuhæð. 
Heimilaðar verði svalir á suðurhlið hússins 1,7 m út fyrir byggingarreit. Uppdrættir í mkv. 1:100 og 
1:250 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 18. desember 2017.

Ofangreind tillaga verður til sýnis í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 
16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00. Einnig má sjá tillögurnar á 
heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til 
að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og 
byggingardeild Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á skipulag@kopavogur.is eigi 
síðar en kl. 15:00 mánudaginn 12. mars 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Ný og fersk störf
á hverjum degi
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Styrkir úr Endurmenntunarsjóði 
grunnskóla 2018

Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum í Endur- 
menntunar sjóð grunnskóla vegna endurmenntunarverkefna 
skólaárið 2018-2019. 

Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir félagsmenn 
í Félagi grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélagi Íslands 
(SÍ) geta sótt um framlög úr sjóðnum, þar á meðal grunnskólar, 
skólaskrifstofur, sveitarfélög, háskólar, símenntunarstofnanir, 
félög, fyrirtæki og aðrir. Gert er ráð fyrir að endurmenntunar- 
verkefnum verði að fullu lokið eigi síðar en við lok skólaársins 
2018-2019. Verði ekki unnt að ljúka námskeiðum innan þeirra 
tímamarka fellur styrkveiting niður.

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

•	 bekkjarbragur
•	 lærdómssamfélagið
•	 foreldrasamvinna

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

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

Þegar fyrir liggur ákvörðun um hverjir fá styrk verður gerður 
sérstakur samningur um hvert endurmenntunarverkefni.

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	21.	febrúar	2018.	

Stefnt er að því að svarbréf berist umsækjendum fyrir apríllok 
2018.

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

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

Styrkir til verkefna í þágu barna árið 2018
Barnavinafélagið Sumargjöf auglýsir hér með til umsóknar styrki 

á sviði rannsókna, lista og þróunarverkefna í þágu barna.

Vakin er athygli á að umsækjendum er gert að fylla út 
umsókn á sérstöku eyðublaði sem vistað er á vef félagsins 
og senda það síðan í viðhengi á tölvupóstfang Sumargjafar 

sumargjof@simnet.is að lokinni útfyllingu.
Nánari upplýsingar er að finna á vef félagsins sumargjof.is

Stjórn Sumargjafar áskilur sér rétt til að óska eftir nánari
upplýsingum um verkefnin og leita umsagnar fagaðila.

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2018

Reykjavík 18. janúar 2018 
Barnavinafélagið Sumargjöf

THE SCANDINAVIA-JAPAN  
SASAKAWA FOUNDATION

AUGLÝSING UM STYRKI

Íslandsdeild Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation veitir á 
árinu 2018 nokkra styrki til að efla tengsl Íslands og Japans. 
Styrkirnir eru veittir til verkefna í samstarfi eða í tengslum við 
japanska aðila. Veittir eru m.a. ferðastyrkir, námsstyrkir og 
styrkir til skammtímadvalar í Japan. 

Allar upplýsingar um umsóknarferlið er að finna á heimasíðu 
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, www.sjsf.se

Fyrir hönd fulltrúa Íslands í stjórn Scandinavia-Japan Sasakawa 
Foundation, veitir ritari Íslandsdeildar, Björg Jóhannesdóttir, 
allar frekari upplýsingar, bjorgmin@gmail.com, sími: 820-5292.

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars 2018.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

ÍBÚÐIR TIL LEIGU:   
LAUGAVEGUR 59, KJÖRGARÐUR.

OPIÐ HÚS

Dan V.S. Wiium  - hdl., og löggiltur fasteignasali

Til leigu 9 íbúðir á 3. 4. og 5. hæð í lyftuhúsi. Íbúðirnar eru allar nýjar og afhendast fullfrágengnar með öllum tækjum í eldhúsi, 
einnig þvottavél og þurkara. Allur frágangur er vandaður. Mikið útsýni úr flestum íbúðum.
 
Svalir á 3. og 4. hæðinni eru innbyggðar með svalalokun. Stórar þaksvalir eru á 5. hæðinni og eru heitir pottar á svölum stærri 
íbúðanna. Bílastæði í bílageymsluhúsi Reykjavíkurborgar fylgir hverri íbúð.
 
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja, stærðir frá 78 fm. til 138 fm. 

Íbúðirnar verða sýndar laugardaginn 20. janúar milli kl. 14 og 15.  

Uppl gefur: Dan V S Wiium hdl. og lögg. fasteignasali  S. 896-4013

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

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

Mjög fallegt og þó nokkuð  
endurnýjað 143,7 fm. einbýlis- 
hús á tveimur hæðum á  
þessum  eftirsótta stað í 
gamla bænum í Hafnarfirði.  
Fjögur herbergi. Samliggjandi 
stofur með gluggum í þrjár 
áttir. Eldhús er nýlega uppgert. 
Járn á húsi og þaki er nýlegt 
og var málað árið 2012.
Húsið stendur á 309 fermetra leigulóð með tveimur veröndum, sér 
bílastæðum og matjurtagarði.  Fyrir liggja samþykktar teikningar að 
stækkun eignarinnar með því að byggja skála við stofur. 

Verð 59,0 millj. 

Eignin verður til sýnis i dag, laugardag frá kl. 13.00 – 13.30    

OPIÐ 

HÚS

Nönnustígur 2 – Hafnarfirði.

Ómar Guðmundsson
löggiltur fasteignasali

696-3559
omar@fasteignasalan.is

194,4 fermetrar - 39,5 fm bílskúr.
4 svefnherbergi, 2 baðherbergi.
Góðar stofur - sólskáli með arni.
Gott viðhald undanfarin ár.
Stutt í grunnskóla og þjónustu.
Örstutt í útivistarperlur Elliðaárdals.

VERÐ 75 mkr.
OPIÐ HÚS 22. JANÚAR, 17:30 - 18:00
Vorsabær 3, einbýli í hjarta Árbæjar.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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BÚÐARFLÖT - 225 GARÐABÆR /ÁLFTANES
EINSTÖK HÚS VIÐ SJÁVARSÍÐUNA 

SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN 20. JANÚAR KL. 14:00 - 15:00 

Búðarflöt 2
Stærð: 193,9 fm
Verð: 102,5

Fullbúin hús með fjórum 
svefnherbergjum og tveimur 
baðherbergjum

Búðarflöt 4
Stærð: 185,6 fm
Verð: 98,5

Búðarflöt 6
Stærð: 179,6 
Verð: 95,5

www.domusnova.is - sími 527 1717

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

 
Auglýst verð á búseturéttum
miðast við staðgreiðslu. 
Í boði er allt að 50% fjármögnun á 
búseturéttinum frá Landsbankanum
byggt á lánareglum bankans. 

 
• Fullbúnar íbúðir með gólfefnum
• Vandaðar innréttingar frá GKS
• Fyrirmyndaraðgengi og hljóðvist
• Stæði í bílgeymslu með tengi 
   fyrir rafmagnsbíla

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGURINNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI 50% FJÁRMÖGNUN VANDAÐUR FRÁGANGUR

UPPLÝSINGAR:     WWW.BUSETI.IS   ·   BUSETI@BUSETI.IS   ·   SÍMI: 556 1000

ferm. ferm.ferm. ferm.

herb. herb.herb. herb.

íbúð nr. íbúð nr.íbúð nr. íbúð nr.

Búseturéttur:                            7.400.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        185.638 kr.

Búseturéttur:                         10.800.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        263.010 kr.

Búseturéttur:                          12.100.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        292.262 kr.

Búseturéttur:                         15.900.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        388.256 kr.

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending sumarið 2018 

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending sumarið 2018 

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending sumarið 2018 

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending sumarið 2018 

ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK ÞVERHOLT 17  ·  105 RVKEINHOLT 6  ·  ÞAKÍBÚÐ ·  105 RVK EINHOLT 6  ·  105 RVK 

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G65,0  107,8 97,4 192,5 

2ja 4ra3ja 6

204 301504 103

NÝJAR GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

OPIÐ HÚS
Í sýningaríbúð í Einholti 8. 

Mán. 22. jan. og  
fim. 25. jan. kl. 17-18Til sölu vandaðar íbúðir við Þverholt og Einholt.   

Fyrir nýja sem eldri félagsmenn óháð félagsnúmeri.



Senter

Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

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

Skútuvogur 11a
104 Reykjavík
Sími: 4144700
www.remax.is

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITAGlæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
á einstökum stað í Urriðaholti

Opið hús að Holtsvegi 8-12
laugardaginn 20. jan. kl. 16.00-16.30

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 2 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. 
tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 
5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á 
gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi. Úr stofunum er gengið 
út á svalir/garð. 

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á milli innréttinga.  
Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, upphengdu salerni, góðri inn- 
réttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fataskápar. Þvottahús með flísum á gólfum er 
innan hverra íbúðar. Að utan er húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn. 

Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Opið hús að Skyggnisbraut 2 
laugardaginn 20. jan. kl. 15.00-15.30

Nánari upplýsingar um íbúðirnar: www.vefarastraeti.is

Nánari upplýsingar um 
íbúðirnar: www.holtsvegur.is

Vefarastræti nr. 32-38 er 32 íbúða fjölbýlishús í Mosfellsbæ, nánar tiltekið í suðurhlíðum 
Helgafells, á skjólgóðum og sólríkum stað eins og flestar lóðir í hverfinu sem liggja í 
suður- og vesturhlíðum Helgafells.  Liðlega eitt þúsund íbúðir verða í fullbyggðu hverfinu, 
í fjölbýli og í sérbýli. Vefarastræti 32-38 er eins og önnur fjöl- býlishús í hverfinu, skipulagt 
innan svokallaðs "auga" sem dregur nafn sitt af lögun svæðisins og liggur í nálægt hverfisins. 

Skipulag hverfisins er nútímalegt og mjög fjölskylduvænt, með góðum grunnskóla og 
tveimur leikskólum sem staðsettir verða í auganu í miðju hverfisins. Lítil bílaumferð 
verður á svæðinu og lágur umferðarhraði. Útsýni úr íbúðum Vefarastrætis 32-38 er ein- 
staklega fallegt, þar sem sér vel yfir Álafosskvosina til austurs, suðurs og vesturs.      

Til sölu fullbúnar 2ja til 4ra herbergja íbúðir í nútíma�ölbýli í Mosfellsbæ

Opið hús að Vefarastræti 32-38
laugardaginn 20. jan. kl. 14.00-14.30

Verð frá 34.100.000 kr. til 72.400.000 kr.

Senter



Landmark leiðir þig heim!Sími 512 4900 • landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

DALAKUR 4 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 21.JAN KL.14:00-14:30
• Vel skipulagt 261 fm einbýli á einni hæð 
• Mikil lofthæð í húsi og björt rými
• Fjögur svefnherbergi / tvö baðherbergi / stofa og borðstofa
• Harðviðarverönd til suðurs með steyptum stoðveggjum  
• Gólfsíðir gluggar eru í stórum hluta hússins
• LAUST VIÐ KAUPSAMNING

                                                                                  Þórarinn s. 7700.309

LAnGHoLtsveGUR180, ReyKjAvíK

Opið hús Sunnudaginn 21. jan milli kl 15:30 og 16:30 

Björt og falleg 82 fm 3ja herb íbúð á jarðhæð í litlu 3ja íbúða 
fjölbýli. Sérinngangur og fallegur garður, skjólgóður og gróinn.

Verð 41,9 millj. 

sÖLKUGAtA 2 & 4, 270 Mos.

BÓKIÐ SKOÐUN
• Tvö Parhús á einni hæð 202 & 204 fm 
• Mikil lofthæð og stórir gluggar í alrými. 
• Þrjú rúmgóð svefnherbergi / tvö baðherb.
• Opin stofa, borðstofa og sjónvarpsstofa
• Innbyggður bílskúr 37 fm.
• Fullbúin með grófjafnaðri lóð og án gólfefna
• AFHENT Í JÚNÍ / JÚLÍ 2018  
• V.  77,9 millj.                                                           Sveinn s. 6900.820

sKeLjAtAnGi 19, MosfeLLsBÆ 

Opið hús laugardaginn 20. jan milli kl 15:00 og 15:30 

Björt og fallega 94,2  fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi og afgirtum sérafnotarétti / garði. Þrjú svefnherber-
gi, stofa / eldhús, baðherbergi og þvottahús. Geymsla með hita.

Verð 42,5 millj.  

eiÐisMÝRi – 170 seLtj.

BÓKIÐ SKOÐUN
• Raðhús á 2.hæðum alls 202 fm
• Fjögur svefnherbergi / tvö baðherb.
• Rúmgóðar stofur
• Innb.bílskúr / herbergi
• Fjölskylduvæn eign / stutt í allt
• FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
• FRÁBÆR STAÐSETTNING
• V. 84.9 millj.                                                           Sveinn s. 6900.820.

BLiKAnes 10, ARnARnesi GARÐABÆ

Opið hús sunnudaginn 21. jan milli kl 14:00 og 14:30 

Vel staðsett 259,1 fm og mikið endurbætt að utan, tvær stórar 
stofur, fjögur til fimm svefnherbergi, þrjú baðherbergi og 
rúmgóður bílskúr.

Verð 99,9 millj.  

 

• Bjartar og vel skipulagðar 2ja – 4ra herb. íbúðir á góðum stað.
• Íbúðirnar eru 68.8 – 128.4 fm, stæði í bílgeymslu með meirihluta íbúða.
• Íbúðir eru afhentar fullbúnar án aðalgólfefna í apríl / júlí 2018
• Sérinngangur og sérafnotareitur með íbúðum á jarðhæð.
• Rúmgóðar suður-svalir með íbúðum á hæðum.
• Húseignir eru klæddar að utan og því viðhaldslitlar, lyfta er í stærra húsi.
• Vaxandi hverfi í Mosfellsbæ.

verð kr. 33.5 – 49.9. millj.
Byggingaraðili nÝ-HÚs byggingarverktakar

GeRPLUstRÆti 2-4, 
270 MosfeLLsBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

14
seLDAR

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson  
Í námi til lögg. /eigandi 
bo@landmark.is  
sími 661 7788 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

Sveinn s. 6900.820 & Þórarinn s. 7700.309

Nánari uppl. veitir Þórey í síma 663 2300  Nánari uppl. veitir Þórey í síma 663 2300  Nánari uppl. veitir Þórey í síma 663 2300  
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Gott skipulag – Bílskúr

Grandavegur

53.900.000

107 Reykjavík
Íbúð 4 herb. 130 fm  Laus strax

Brandur fasteignasali 897 1401

Gott útisvæði

Skeiðarás 3

56.900.000

210 Garðabæ
Atvinnuhúsnæði 275 fm Laust strax

Brandur fasteignasali 897 1401

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Böðvar fasteignasali 660 47777

3 herb. 128,6 fm Glæsilegt útsýni

Vatnsstígur 20-22

89.500.000

101 Reykjavík
Íbúð á 1. hæð

Opið hús þri. 23. jan. kl. 17:30-18:00

 Er til sjávar úr íbúðin og miðbærin í göngufæri

Böðvar fasteignasali 660 47777

2 herb. 63,7 fm Góð staðsetning

Víðimelur 35

34.500.000

107 Reykjavík
Íbúð á 1. hæð

Opið hús mán. 22. jan. kl. 17:30-18:00

Húsið mikið endurnýjað

Gengið beint inn af götu

Grensásvegur 5-7

Verðtilboð

108 Reykjavík
Veitingahúsnæði 440.8 fm 2 salir, snyrtingar, 2 barir, eldhús

Veitingahúsnæði/sportbar

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 sun. 21. jan. kl. 13:00-13:30 Opið hús þrið. 23. jan.  17.00-17.30

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

6 herb. 187,2 fm Suðurgarður

Bollagarðar 81

97.500.000

170 Seltjarnarnes
Einbýlishús

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum

Opið hús sun. 21. jan. kl 14:00-14:45 

Sigurður Fannar fasteignasali 897-5930

1 herb. 42 fm Nýstandsett

Grensásvegur 12a

26.900.000

105 Reykjavík
Stúdíóíbúð

Sýnd samkvæmt samkomulagi

NÝBYGGING   |   FRAKKASTÍGUR 8/HVERFISGATA 58-60 - 101 RVK Opið hús laugardag 20 jan. 14.00-15.00
Gengið inn í bílageymslu á Hverfisgötu 58-60

NÝBYGGING   |   JAÐARLEITI 2–6 - 103 RVK Sölu kynning á skrifstofu Síðumúla 23 
mánudag 22 jan 16.00-17.00

NÝBYGGING   |   KÓPAVOGSBRÚN 2-4 - 200 KÓP

FRAKKA-
STÍUGUR

JAÐARLEITI 

Húsið er staðsett á góðum stað í vesturbæ Kópavogs, rétt fyrir 
neðan sundlaugina. Frá húsinu er falleg útsýni og stutt í göngu-
leiðir og alla helstu þjónustu. 

Til afhendingar fullbúið í mars 2018.         

Böðvar fasteignasali 660 47777

• Hágæða átta íbúða fjölbýlishús.

• Stærðir frá 170 til 200 m2

• Auka íbúðarými á jarðhæð með sér inngang og salerni

• Sór bílastæði í bílkjallara

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 mán. 20. jan. kl. 17.30-18.00

3 herb. 88,8 fm Afhending fljótlega.

Silfurteigur 6

36.900.000

105 Reykjavík
Íbúð 

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

2 herb. 60,7 fm Góð tveggja herbergja

Blönduhlíð 2 - íb. 101

31.900.000

105 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030Vel skipulögð íbúð með sér afnotareyt

Þóra fasteignasali

Eyrarholt 2

31.500.000

220 Hafnarfirði
Íbúð

 777 2882

2 herb. 69 fm Laus við kaupsamning!

Opið hús þri. 21. jan. kl 17.30-18.00 Opið hús mán. 22. jan. kl. 17.00-17.30

KÓPAVOGS-
BRÚN

Sölu kynning á skrifstofu Síðumúla 23 
mánudag 22 jan 16.00-17.00

Opið hús lau. 20. jan. kl. 15.00-15.30



Gott skipulag – Bílskúr

Grandavegur

53.900.000

107 Reykjavík
Íbúð 4 herb. 130 fm  Laus strax

Brandur fasteignasali 897 1401

Gott útisvæði

Skeiðarás 3

56.900.000

210 Garðabæ
Atvinnuhúsnæði 275 fm Laust strax

Brandur fasteignasali 897 1401
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Böðvar fasteignasali 660 47777

3 herb. 128,6 fm Glæsilegt útsýni

Vatnsstígur 20-22

89.500.000

101 Reykjavík
Íbúð á 1. hæð

Opið hús þri. 23. jan. kl. 17:30-18:00

 Er til sjávar úr íbúðin og miðbærin í göngufæri

Böðvar fasteignasali 660 47777

2 herb. 63,7 fm Góð staðsetning

Víðimelur 35

34.500.000

107 Reykjavík
Íbúð á 1. hæð

Opið hús mán. 22. jan. kl. 17:30-18:00

Húsið mikið endurnýjað

Gengið beint inn af götu

Grensásvegur 5-7

Verðtilboð

108 Reykjavík
Veitingahúsnæði 440.8 fm 2 salir, snyrtingar, 2 barir, eldhús

Veitingahúsnæði/sportbar

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 sun. 21. jan. kl. 13:00-13:30 Opið hús þrið. 23. jan.  17.00-17.30

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

6 herb. 187,2 fm Suðurgarður

Bollagarðar 81

97.500.000

170 Seltjarnarnes
Einbýlishús

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum

Opið hús sun. 21. jan. kl 14:00-14:45 

Sigurður Fannar fasteignasali 897-5930

1 herb. 42 fm Nýstandsett

Grensásvegur 12a

26.900.000

105 Reykjavík
Stúdíóíbúð

Sýnd samkvæmt samkomulagi

NÝBYGGING   |   FRAKKASTÍGUR 8/HVERFISGATA 58-60 - 101 RVK Opið hús laugardag 20 jan. 14.00-15.00
Gengið inn í bílageymslu á Hverfisgötu 58-60
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mánudag 22 jan 16.00-17.00

NÝBYGGING   |   KÓPAVOGSBRÚN 2-4 - 200 KÓP
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STÍUGUR
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Húsið er staðsett á góðum stað í vesturbæ Kópavogs, rétt fyrir 
neðan sundlaugina. Frá húsinu er falleg útsýni og stutt í göngu-
leiðir og alla helstu þjónustu. 

Til afhendingar fullbúið í mars 2018.         

Böðvar fasteignasali 660 47777

• Hágæða átta íbúða fjölbýlishús.

• Stærðir frá 170 til 200 m2

• Auka íbúðarými á jarðhæð með sér inngang og salerni

• Sór bílastæði í bílkjallara

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 mán. 20. jan. kl. 17.30-18.00

3 herb. 88,8 fm Afhending fljótlega.

Silfurteigur 6

36.900.000

105 Reykjavík
Íbúð 

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

2 herb. 60,7 fm Góð tveggja herbergja

Blönduhlíð 2 - íb. 101

31.900.000

105 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030Vel skipulögð íbúð með sér afnotareyt

Þóra fasteignasali

Eyrarholt 2

31.500.000

220 Hafnarfirði
Íbúð

 777 2882

2 herb. 69 fm Laus við kaupsamning!

Opið hús þri. 21. jan. kl 17.30-18.00 Opið hús mán. 22. jan. kl. 17.00-17.30

KÓPAVOGS-
BRÚN

Sölu kynning á skrifstofu Síðumúla 23 
mánudag 22 jan 16.00-17.00

Opið hús lau. 20. jan. kl. 15.00-15.30
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SUNNUSALURINN 
HÓTEL SÖGU

Til leigu

Sunnusalurinn á Hótel Sögu er til leigu. Stærð er um 289 fm. 
Salurinn er á götuhæð í suðurenda hótelsins. Sér inngangur. 
Salurinn gæti hentað vel fyrir verslun (verslanir) og skrifstofur. 

Sverrir Kristinsson 
löggiltur fasteignasali 
sverrir@eignamidlun.is

Hilmar Hafsteinsson 
löggiltur fasteignasali og löggiltur leigumiðlari
hilmar@eignamidlun.is

ÞEIR SEM HAFA ÁHUGA SENDIÐ TÖLVUPÓST TIL

Þverbrekka 8, Kópavogi
Opin hús um helgina.

Byggingarlóðir 
á besta stað í Hveragerði.

  S í ð a n  1 9 9 5   S í ð a n  1 9 9 5
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Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna! Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Valhöll fasteignasala og Heiðar Friðjónsson lögg. fast s. 693-3356 kynna til sölu nýjar íbúðir í glæsilegu húsi 
við Þverbrekku 8 í Kópavogi.   Íbúðirnar eru allar í kringum 70 fm og eru allar mjög glæsilegar og skemmti-
lega hannaðar.  Sérinngangur er af svalargangi í hverja íbúð, komið er inn í flísalagt anddyri með góðum 
skáp.  Rúmgott svefnherbergi.  Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, gleri fyrir sturtu, og fallegri 
innréttingu þar sem lagt er fyrir þvottarvél og þurrkara.  Eldhús með fallegri L-laga innréttingu og opið inní 
stofuna, úr stofu er útgengi út á svalir á efri hæð og sérafnotaflöt á neðri hæð.  

 Verð á íbúðum án bílageymslu 38,4 millj. en með bílageymslu 40,9 millj. 

Heiðar Friðjónsson verður á staðnum á laugardag 
á milli 14:30 og 15:00, á sunnudag á milli 15:00 og 15:30, 
á mánudag á milli 17:00 og 17:30 og sýnir eignirnar.  
Allir velkomnir.

Til sölu á svokölluðum Grímsstaðareit á besta stað í Hveragerði alls 10 byggingarlóðir.  4 
einbýlishúsalóðir og 3 parhúsalóðir, þar sem teiknuð eru glæsileg hús frá ca 185 – 200 fm að 
stærð með bílskúrum.  Á einni parhúsalóðinni stendur í dag gott ca 130 fm einbýlishús sem 
gefur góðar leigutekjur.  Lóðirnar standa við Heiðmörk og Þórsmörk og fylgja þeim samþykktar 
byggingarnefndarteikningar og allar teikningar/lagnateikningar af húsum byggðum úr einingum 
frá Smellinn. Gatnagerðargjöld eru greidd.  Frátekið er framleiðslutími hjá Smellin í vor/sumar 
n.k.  ef vill.  Verð: 120 milljónir.  

Mikil og vaxandi eftirspurn er eftir fasteignum í Hveragerði 
og er hér um gott tækifæri að ræða fyrir byggingaraðila.  

OPIÐ 

HÚS

Nánari upplýsingar:

Heiðar Friðjónsson 
lögg. fast.sali
s: 693 3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:

Ingólfur Gissurarson
lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is



LANGIRIMI - GRAFARVOGI. Leiguheimili.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

69,9
milljónir 374,3  fm

Atvinnu-
húsnæði Sérbýli

Sérinngangur

Velskipulagt 375 fm 
húsnæði með 12 
herbergja útleigu - 
starfsemi í fullum rekstri. 
Miklar tekjur. Tilvalið 
fyrir aðila í atvinnurekstri 
sem vantar húsnæði fyrir 
starfsfólk.

Miklar tekjur

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

  S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Valhöll fasteignasala    |     Síðumúla 27    |     Sími 588 4477    |     www.valholl.is

FITJAHRAUN 8 - EIGNALÓÐ - BÚSTAÐUR

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

9,9
milljónir 42,5 fm

Sumarhús 2ja herb

Verönd

Valhöll fasteignasala 
kynnir í einkasölu 
virkilega fallega og vel 
staðsetta 1.2 ha. Tvö 
hús eru á lóðinni, annað 
27.5 fm. hús og minna 
hús sem er um 15 fm.

Miklir mögul.

ÞÓRÐARGATA 16, 310 BORGARNESI

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

44,8
milljónir 180 fm

Raðhús 5-7 herb.

Bílskúr 

Mikið endurnýjað 
fjölskylduvænt 180 fm 
raðhús á frábærum stað 
í Borgarnesi. 4- herbergi 
fallegt eldhús, bað og 
stofur. Á neðri hæð eru 
rúmgott herbergi, bílskúr 
og þvottahús.

Glæsilegt útsýni

NÖNNUFELL 3 - GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

32,5
milljónir 84,3 fm

Fjölbýli 3ja herb

Útsýni

Glæsileg algerl.endurnýjuð 
3ja herbergja íbúð á efstu 
hæð í álklæddu fjölbýli 
út við Víðidalinn. Nýl.
eldhús,bað,gólfefni, hurðir, 
yfirbyggðar svalir og fl. 
Eign í sérflokki

GUNNARSBRAUT 38. Hæð í Norðurmýri.Opið hús

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

37,5
milljónir 80,8 fm

Hæð 3ja herb

Laus strax

Velskipulögð 3ja herb.  
hæð í þríbýli á góðum  
stað. 2 saml. skiptan-
legar stofur, 1 sv.herb. 
Suðaustur svalir. 
Laus fljótt. Opið hús 
sunnudaginn 21.janúar 
kl. 16.00 - 16.30

HÁTÚN 8 - ÚTSÝNISÍBÚÐ - EFSTA HÆÐ

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

36,5
milljónir 73,2 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sólarsvalir

Valhöll fasteignasala 
kynnir glæsilega 2-3 
herb. útsýnisíbúð á 9. 
hæð - Eigin er skráð  
73,2 m2. að m.t. 
geymslu. Gott verð og 
góð staðsetning !

Glæsilegt útsýni

BAKKAHJALLI 8 - OPIÐ HÚS !

86,4
milljónir 240,9 fm

Parhús Sérbýli

Útsýni

OPIÐ HÚS - fimmtud. 
25. jan. 18:00 - 18:30. 
Nýkomin í sölu falleg 
og vel skipulagt parhús. 
Mjög góð staðsetning 
neðst í botlangagötu 
(beint inn) með 
innbyggðum bílskúr.

HAGAMELUR 41 - VESTURBÆR

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

44,9
milljónir 90 fm

Íbúð 4ra herb

Útleigu herb.

Rúmgóð og vel staðsett 
4ra herb. íbúð með 
glæsilegu útsýni (3ja 
herbergja íbúð á fjórðu 
hæð auk herbergis í risi 
sem er tilvalið til útleigu.
Sýningu eignarinnar 
annast: Anna F Gunnarsd

HJALLAVEGUR 16 - 104 RVK - OPIÐ HÚS !

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

55,4
milljónir 131,8 fm

Parhús Sérbýli

Sérinngangur

OPIÐ HÚS MÁNUDAG  
22. jan. kl. 12.15–12.45. 
Vel staðs. parhús 
þarfnast endurbóta 
og viðhalds-  Eignin 
er skráð 131,8 fm þ.e. 
114,9 fm hæð og  
16,9 fm ris. Laus strax.

FELLSMÚLI 13, 4RA HERB. 117 FM, OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

44,9
milljónir 116,9 fm

Fjölbýli 4ra herb

2 Svalir

Opið hús að Fellsmúla 13, 
sunnudaginn 21. janúar 
frá kl. 16.00 til 16.30, 
þar er til sýnis falleg 4ra 
herb. mikið endurnýjuð 
íbúð á 1- hæð við 
Fellsmúla 13 í Rvk.

GVENDARGEISLI 48, 3ja herb. 122 fm -Opið hús

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

47,9
milljónir 116,9 fm

Fjölbýli 3ja herb

Bílskýli

Opið hús að Gvendar-
geisla 48, 1- hæð, 
mánudaginn 22.janúar 
frá kl. 18.00 til 18.30 
þar er til sýnis falleg 3ja 
herb. íbúð á jarðhæð 
með sérinngangur og 
stæði í bílag.og sér palli.

HRAUNBÆR 90, 2JA HERB. 2- HÆÐ, OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

28,9
milljónir 55 fm

Fjölbýli 2ja herb

Laus strax

Opið hús að Hraunbæ 90 
2- hæð til hægri, 
sunnudaginn 21. janúar 
frá kl 17.00 til 17.30.  
Þar er til sýnis falleg 2ja 
herb. íbúð sem er vel 
skipulögð og með nýrri 
eldhúsinnrétting.

ÖGURÁS 5, GLÆSILEG 3JA MEÐ SÉRINNGANG

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

46,9
milljónir 94,3 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

Höfum tekið í einkasölu 
glæsilega 3ja herb. 
íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi við Ögurás 
í Garðabæ. Rúmgott 
eldhús og stofa, geymsla 
og þvottarhús innan 
íbúðar, sér verönd.

LAUS STRAX 

REYRENGI 4 - Grafarvogi.Góð endaíbúð.Opið hús

40,9
milljónir 103,6 fm

Fjölbýli 4ra herb

Laus strax

Opið hús mánudaginn  
22. jan. kl. 17.00 -17.30.
Valhöll fasteignasala 
kynnir rúmgóða 4ra herb. 
endaíbúð á efstu hæð t.v. 
Eignin er skráð103.6 fm.
Sérinngangur + opið 
bílskýli. Góð staðsetn.

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

TORFUFELL 31. Glæsileg endurnýjuð íbúð.

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

31,9
milljónir ca.80 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sólarsvalir

Mikið endurnýjuð 3ja 
herbergja íbúð á efstu 
hæð með yfirbyggðum 
svölum. Þvottaaðstaða 
í íbúð. s.t.allt nýtt í íb. 
Opið hús  
miðvikudag 24.janúar  
kl. 18.00 - 18.30

LAUS STRAX 

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is



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

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
23. JANÚAR KL. 17:00 – 17:30
Falleg 142,6 fm. íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi og tvennum 
veröndum. Sér stæði fylgir 
íbúðinni í lokuðu bílskýli með 
heitu og köldu vatni, alls 27 
fm. Eignin er staðsett innst í 
botnlanga í friðsælu hverfi.
Verð: 56,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 
24. JANÚAR KL. 17:30 – 18:00 
Virkilega góð 71,2 fm. 2ja  
herbergja íbúð með sér  
inngangi í litlu fjölbýli.  
Eignin er rúmgóð, opin og björt 
með hellulögðum palli er snýr 
til suðurs.  
Verð: 35,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Neðstaleiti 13a – 103 Reykjavík Suðurhólar 35A – 111 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG  
LAUGARDAGINN 20. JANÚAR 
KL. 13:30 – 14:00, ÍBÚÐ 306
Björt og falleg 3ja herb. íbúð á 
þriðju hæð í lyftuhúsi.  
Eignin er alls 78,9 fm. þar af er 
sérgeymsla 6 fm. Sérbílastæði 
í bílakjallara. Virkilega vel stað-
sett eign með tilliti til útivistar, 
afþreyingar og þjónustu. 
Verð: 39,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
21. JANÚAR KL. 14:30 – 15:00
Björt og falleg 81,8 fm. 3ja 
herbergja íbúð á fjórðu hæð. 
Suðursvalir, tvær sérgeymslur 
í sameign. Snyrtileg sameign. 
Snjóbræðslukerfi í stétt. Góð 
eign miðsvæðis.
Verð: 38,7 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þorrasalir 1-3 – 201 Kópavogur Stigahlíð 30 – 105 Reykjavík

VIÐ ERUM TRAUSTI

Sala fasteigna frá

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

NÝJAR ÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Frakkastígsreitur | Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu 
tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. 

Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Laugavegi, Frakkastíg og 
Hverfisgötu verða verslanir, veitingahús og fjölbreytt þjónusta.  

Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Auk þess eru tvær stórar 
penthouse íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Stærð frá 56,5 fm - 178 fm.
Verð frá 40,9 millj.

Afhending 
áætluð í 
febrúar 

2018

GENGIÐ INN UM 
BÍLAGEYMSLU 

HVERFIS-
GÖTUMEGIN

OPIÐ HÚS
Velkomin í

SUNNUDAGINN 
21. janúar

Kl. 14 – 15


