
Óskum eftir tæknimönnum 
Iðnvélar hefur í áratugi verið leiðandi fyrirtæki í sölu 
og þjónustu á vélum, tæknibúnaði og rekstrarvörum 
til iðnaðar.

Við óskum eftir jákvæðum og sjálfstæðum einstak-
lingum til starfa í þjónustudeild Iðnvéla, sem bætast í 
samstilltan hóp starfsmanna fyrirtækisins.
Tæknimaður fyrir tölvustýrðar/CNC vélar

Í starfinu fellst m.a. uppsetning, þjónusta og bilan-
aleit á ýmsum vélum og vélbúnaði, með áherslu á 
tölvustýrðan/CNC vélar.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í vélvirkjun, rafvirkjun eða rafeinda-

virkjun æskilegt en ekki nauðsynlegt
• Góð tölvuþekking
• Góð mannleg samskipti
• Góð enskukunnátta
• Frumkvæði og samviskusemi

Almennar viðgerðir
Í starfinu fellst m.a. uppsetning, þjónusta og bilanaleit 
í ýmsum vélum og vélbúnaði.

Hæfniskröfur:
• Almenn þekking á rafmagni og vélaviðgerðum
• Almenn tölvukunnátta
• Góð mannleg samskipti
• Enskukunnátta
• Frumkvæði og samviskusemi

Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum 
sem geta unnið sjálfstætt, hafa gaman að mannlegum 
samskiptum á reyklausum vinnustað.

Fjölbreytt og lifandi starf!

Umsóknir sendist til Margrétar Hansen,  
margret@idnvelar.is
Vinsamlega athugið að ekki er tekið á móti  
umsóknum í síma.

 

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

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

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2018.

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

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

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

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

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

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.

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

Forseti fræðasviðs ber m.a. ábyrgð á:

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

sem undir það heyra
• Útfærslu og framkvæmd stefnu Háskóla Íslands

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

samráði við rektor

Forseti fræðasviðs ber m.a. ábyrgð á:

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

sem undir það heyra
• Útfærslu og framkvæmd stefnu Háskóla Íslands

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

samráði við rektor

Umsækjendur skulu hafa:

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

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

fræðasviðið
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð

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

og rituðu máli 

Umsækjendur skulu hafa:

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

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

fræðasviðið
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð

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

og rituðu máli 
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Við hjá HEKLU óskum eftir að ráða í stöðu sölustjóra  
varahlutaverslunar

Starfs- og ábyrgðarsvið:
·  Ábyrgð á varahlutasölu til viðskiptavina.
·  Ábyrgð á þjónustu- og söluveri.
·  Ábyrgð á rekstri varahlutaverslunar.
·  Gerð og eftirfylgni söluáætlana.

Menntunar- og hæfniskröfur
·  Þekking/reynsla á varahlutageiranum.
·  Töluleg greiningarhæfni og Excel kunnátta.
·  Leiðtoga- og stjórnendahæfni.
·  Þekking á Navision forritinu er kostur.
·  Góð íslensku- og enskukunnátta.

Sölustjóri varahlutaverslunar

Yfir 130 manns starfa 
hjá HEKLU hf. en 
félagið er með umboð 
fyrir Volkswagen, Audi, 
Skoda og Mitsubishi 
og er leiðandi fyrirtæki 
í innflutningi, sölu og 
þjónustu við nýjar og 
notaðar bifreiðar.

Höfuðstöðvar HEKLU 
hf. eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík  
og umboðsmenn eru 
um land allt.

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar nk. Nánari upplýsingar um starfið  
veitir Sigríður Dröfn Ámundadóttir, mannauðsstjóri í síma 590 5000 eða 
gegnum tölvupóstfangið sigridur@hekla.is 

Umsóknir berist gegnum heimasíðu HEKLU hf. http://www.hekla.is/storf

ÖRYGGISVERÐIR 
SECURITY GUARDS

(PERMANENT AND TEMPORARY POSITIONS)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöður  
öryggisvarða lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar 2018.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking individuals for the 
positions of Security Guards. 

The closing date for these postions is February 4, 2018.  
Application forms and further information can be found on the 
Embassy’s home page: https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

Please send your application and resumé to:  
reykjavikvacancy@state.gov

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY: The U.S. Mission provides equal op-
portunity and fair and equitable treatment in employment to all people without 

regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, political 
affiliation, marital status, or sexual orientation
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426



Lynghálsi 13      110 Reykjavík      Sími 540 8000      Fax 540 8001

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með 
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa um 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og 
þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi.

Umsókn merkt: Sölu og markaðsstarf á Heilbrigðissviði
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Hjörtur Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs (hjorturg@icepharma.is eða 520 4323)

Sölu- og markaðsstarf á Heilbrigðissviði 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Sala og markaðssetning á lækningatækjum 
• Myndun og viðhald viðskiptatengsla
• Samskipti við erlenda birgja
• Fundir og ráðstefnur innanlands og erlendis
• Þátttaka í viðskiptaþróun og greining vaxtartækifæra
• Útboðsgerð og verðfyrirspurnir
• Aðkoma að áætlanagerð og fylgja eftir áætlunum
• Þátttaka í teymisvinnu og uppbyggingu sviðsins

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði heilbrigðisvísinda, verkfræði eða önnur menntun    
 sem nýtist í starfi 
• Reynsla af markaðsstarfi  og sölu heilbrigðisvara er mikill kostur
• Greiningarhæfni og tölvulæsi
• Þjónustulund, fagmennska og frumkvæði
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku, kunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur

Tækni- og þjónustustarf á Heilbrigðissviði

Helstu verkefni og ábyrgð
• Verkefnastjórnun og hönnun verkferla
• Myndun og viðhald viðskiptatengsla
• Uppsetning, þjónusta og viðgerðir á lækningatækjum
• Samskipti við erlenda birgja
• Þátttaka í viðskiptaþróun og greining vaxtartækifæra
• Umsjón með verkbókhaldi og varahlutalager
• Þátttaka í teymisvinnu og uppbyggingu sviðsins

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi , t.d. tæknifræði eða rafeindavirkjun 
• Þekking og reynsla af viðgerðum á rafmagns-, vél- og hugbúnaði
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Þjónustulund, fagmennska og frumkvæði
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku, kunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur

Sérfræðingur í skráningardeild á Lyfjasviði (Regulatory Affairs)

Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsókn með öllu sem lýtur að nýskráningu lyfja og  
 viðhaldi markaðsleyfa
• Samskipti við lyfjafyrirtæki, heilbrigðisyfi rvöld og  
 dreifi ngaraðila

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi 
einstaklingum í spennandi störf hjá okkur

Umsókn merkt: Sérfræðingur í Skráningardeild. 
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Elísabet Tómasdóttir, deildarstjóri skráningardeildar. Netfang: elisabet.tomasdottir@icepharma.is.

Umsóknarfrestur: 5. febrúar Umsóknir: atvinna@icepharma.is Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál

heilbrigðisvísinda, verkfræði eða önnur menntun    

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði raunvísinda
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð kunnátta í einu Norðurlandamáli æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Fagmennska og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsókn merkt: Tækni- og þjónustustarf á Heilbrigðissviði
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Hjörtur Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs (hjorturg@icepharma.is eða 520 4323)



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

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

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

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

Menntunar- og hæfnikröfur:

Spennandi
sumarstörf

18 ára lágmarksaldur Dugnaður og sjálfstæði

Bílpróf er skilyrði

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

Mikil öryggisvitund og árvekni

Heiðarleiki og stundvísi

Góð samskiptahæfni

Domino´s

Fjármálastjóri 

Capacent — leiðir til árangurs

Domino´s er stærsta 
skyndibitafyrirtæki á Íslandi og 
Domino´s Inc. náði þeim áfanga 
í janúar 2018 að verða stærsta 
pizzufyrirtæki í heiminum með 
starfsemi í 85 löndum.  
 
Fyrsta verslun Domino’s Pizza 
á Íslandi var opnuð þann 16. 
ágúst 1993 að Grensásvegi 11 
í Reykjavík. Reksturinn hefur 
gengið mjög vel og fyrirtækið 
hefur vaxið ört. Í dag rekur 
Domino’s Pizza 23 verslanir hér 
á landi. Sérleyfishafi Domino´s 
á Bretlandseyjum á meirihluta 
í félaginu en það félag er skráð í 
kauphöllinni í London. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6336 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, helst á sviði 
endurskoðunar eða �ármála.
Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur.
Reynsla af �ármálastjórnun skilyrði sem og reynsla af 
uppgjörum, kostnaðareftirliti og gerð rekstraráætlana.
Reynsla af rekstri fyrirtækis æskileg. 
Faglegur metnaður og hæfni til að miðla upplýsingum.
Góð kunnátta í íslensku og ensku sem og geta til að tjá sig  
í ræðu og riti á báðum tungumálum. 
Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar.
Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði í starfi.

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

Umsóknarfrestur

4. febrúar 

Starfssvið
Daglegur rekstur og stjórnun �ármáladeilar og skrifstofu. 
Mánaðarleg uppgjör og undirbúningur lokauppgjörs til 
endurskoðenda.
Undirbúningur og umsjón með gerð og eftirfylgni 
rekstaráætlunar.
Umsjón með skýrslu- og upplýsingagjöf til stjórnenda.
Stjórnun upplýsingatæknideildar, samþættingar kerfa  
og reksturs.
Ábyrgð á �árstýringu, greiðsluflæði og innheimtu.
Kostnaðareftirlit.
Sjóðstreymisáætlanir.
Virk þátttaka í stefnumótun, situr í framkvæmdastjórn.

Domino´s Pizza á Íslandi óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan leiðtoga í starf �ármálastjóra. Í boði er spennandi 
starf í alþjóðlegu umhverfi sem gerir miklar kröfur til viðkomandi stjórnanda. Um framtíðarstarf er að ræða. 
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VIÐ ERUM AÐ RÁÐA
Við leitum að tveimur sölu- og þjónustustjórum í starfsstöð 
Airport Direct í komusal Flugstöðvarinnar. Söluskrifstofan er 
opin allan sólarhringinn og unnið er eftir vaktakerfi. 

Ef þú ætlar að sækja um þá verður þú að vera framúrskarandi 
sölumaður, óhrædd/ur við að horfa beint í augun á fólki og 
selja þeim frábæra þjónustu. Þú verður að hafa frábæran 
skilning fyrir því að þjónusta er stór hluti markaðssetningar 
og hvernig góð þjónusta er samtímis langtíma- og 
skammtímaverkefni sem byggir á mikilli vinnu. Þú verður að 
vera vanur því að vinna við flókin tölvukerfi og líða vel við að 
útskýra fyrir öðrum hvernig slík kerfi virka. 

Við erum lítill hópur í tiltölulega litlu frumkvöðlafyrirtæki, við 
vinnum saman að flestu og öllu, við ráðlegg jum og hlustum
á hvort annað. Svo þú verður umfram allt annað að vera nice. 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf eigi síðar en 1. mars 
2018, en hægt er að hefja störf fyrr. 

Hæfniskröfur:
• Þekking á sölukerfinu Bókun er mikill kostur.
• Fullkomið vald á ensku í töluðu og rituðu máli er 

forsenda. Þekking á öðrum tungumálum er plús.
• Reynsla af sölustörfum og sölustýringu.
• Reynsla af sölu og þjónustusstarfi.
• Háskólanám á sviði viðskipta er kostur, en ef þú hefur 

það ekki en hefur mikla reynslu og sterk meðmæli þá er 
skoðum við það auðvitað.

Grunnforsendur:
• Góð tölvukunnátta og tölvulæsi
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Sveig janleiki og jákvæðni
• Stundvísi og snyrtimennska
• Bílpróf

Umsóknarfrestur er til 10. febrúar næstkomandi. 
Vinsamlegast sendið meðmælabréf með umsókn. 

SÖLU- OG ÞJÓNUSTUSTJÓRI

Við leitum eftir samstarfsfélögum til þess að keyra rúturnar 
okkar milli Keflavíkurflugvallar og Reykjavíkur, um er að 
ræða fullt starf á dag- og næturvöktum. Helstu verkefni 
bílstjóranna okkar er akstur og þjónusta við farþega í 
glænýjum bílaflota okkar. Umsjón með og umhirða bifreiða. 
Sýna umhverfi okkar tillitsemi og virða annað samferðafólk. 
Vinna eftir gæðastöðlum fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:
• Fullgild ökuréttindi til aksturs hópferðabíla
• Reynsla af akstri slíkra bíla æskileg
• Hreint sakavottorð 
• Enskukunnátta. Önnu tungumálakunnátta er plús.
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Snyrtimennska og stundvísi
• Vera jákvæður og áreiðanlegur 

Vinsamlegast sendið meðmælabréf með umsókn.

BIFREIÐASTJÓRI
Sölu- og þjónustuborðið okkar á Keflavíkurflugvelli opnar 
1. mars 2018 og verður opið allan sólarhringinn. Við leitum 
því eftir sölu-og þjónustufulltrúa á þjónustuborðið okkar. Um 
er að ræða fullt starf á dag- og næturvöktum. Við leitum eftir 
ráðagóðum og þjónustulunduðum einstaklingum með auga 
fyrir smáatriðum og vilja til að vinna í breytilegu umhverfi og 
ört vaxandi vinnustað. 

Hæfniskröfur:
• Góð enskukunnátta bæði í rituðu og töluðu máli. 

Þekking á öðrum tungumálum er plús.
• Góð tölvukunnátta.
• Reynsla við vinnu í ferðaþjónustu er kostur en ekki 

nauðsyn. 
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samkiptum.
• Sveig janleiki og jákvæðni.
• Stundvísi og snyrtimennska.
• Reynsla við bókunarkerfið bókun.is er kostur en ekki 

nauðsyn.

Vinsamlegast sendið meðmælabréf með umsókn. 

SÖLU - OG ÞJÓNUSTUFULLTRÚI

+354 497 8000 www.AirportDirect.is jobs@airportdirect.is

Airport Direct er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki. Vegna aukinna umsvifa þurfum við að bæta 
við okkur fleiri frábærum einstaklingum til að taka þátt í þessu stóra verkefni með okkur. 

Við leitum að öflugu fólki með ríka þjónustulund sem er tilbúið að takast á við þau �ölbreyttu 
verkefni sem teng jast daglegum rekstri fyrirtækisins.

Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við landupplýsingadeild Fasteignaskrársviðs á Akureyri.
Við leitum að snjöllum starfsmanni í teymi sem vinnur að þróun og uppbyggingu landeignaskrár sem inniheldur 
landfræðilega afmörkun allra fasteigna á Íslandi. Hópurinn er í daglegum samskiptum við sveitarfélög, 
fasteignaeigendur og fagaðila og leggur mikla áherslu á lipra og ábyrga þjónustu. 

Ert þú sérfræðingur í landupplýsingum?

Helstu verkefni:
• Skráning upplýsinga í landeigna- og staðfangaskrá 

• Úrlausn fyrirspurna, þjónusta við almenning, afhending og sala gagna

• Sérvinnsla landupplýsinga og kortagerð

• Þjónusta við önnur svið stofnunarinnar með landupplýsingar, öflun 
þeirra, notkun og miðlun

• Gæðastjórnun landupplýsinga og viðhald lýsigagna

• Gerð leiðbeininga og verklags til skráningaraðila og almennings

• Þarfagreining, prófun og þróun nýrra kerfa

• Erlent og innlent samstarf á sviði staðfanga- og landeignaskráningar

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

náttúruvísinda, skipulagsfræði, verkfræði, 
tölvunarfræði eða sambærilegt

• Reynsla af notkun landupplýsingahugbúnaðar 
og/eða þekking á starfsemi Þjóðskrár Íslands 
er kostur

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góðir skipulagshæfileikar og sjálfstæð 
vinnubrögð

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og fyrirtækja í 
samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi þeirra og eignir. Við 
sinnum því með því að safna, varðveita og miðla upplýsingum 
um fólk, mannvirki og landeignir. Innan starfssviðs Þjóðskrár er 
rekstur fasteignaskrár og þjóðskrár, útgefið fasteignamat og 
brunabótamat, rekstur island.is og umsjón með útgáfu vegabréfa.

Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða samvinnu sem 
er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum eftirsóknarvert að fá til 
liðs við okkur þá sem vilja starfa í anda gilda okkar um virðingu, 
sköpunargleði og áreiðanleika.

Við höfum metnað til að hlúa að vinnustað okkar og leggjum 
áherslu á fjölskylduvænt umhverfi með sveigjanleika fyrir starfs-
menn. Þjóðskrá Íslands tekur nú þátt í tilraunarverkefni um styttingu 
vinnuvikunnar.

www.skra.is
www.island.is

ÁREIÐANLEIKIVIRÐING

SKÖPUNARGLEÐI

Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum. 
Við nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að verða betri í dag en í gær. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2018.  

Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf. Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. Athygli er vakin 
á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Már Ingvarsson, deildarstjóri landupplýsingadeildar, netfang tmi@skra.is.
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Markaðs- og kynningarstjóri

Helstu verkefni
• Stefnumótun og umsjón með markaðs- og 

kynningarmálum sjóðsins
• Þróun á vöru- og þjónustuframboði
• Upplýsingagjöf og fræðsla til sjóðfélaga og almennings
• Umsjón með vefsvæði sjóðsins og samfélagsmiðlum
• Umsjón með kynningarefni og gerð ársskýrslu
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af markaðs-, kynningar- og sölustarfi
• Reynsla af vef- og samskiptamiðlum
• Gott vald á íslensku og ensku
• Frumkvæði og hugmyndaauðgi
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót
• Þekking á lífeyrismálum er kostur

Upplýsingar veitir:Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar nk.

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.

Lífsverk lífeyrissjóður leitar að öflugum aðila til að stýra markaðs- og kynningarmálum sjóðsins.

Lífsverk lífeyrissjóður er opinn lífeyrissjóður fyrir háskólamenntaða. Allir sem lokið hafa grunnnámi á háskólastigi 
geta sótt um aðild að sjóðnum. Lífsverk var fyrsti lífeyrissjóðurinn sem byggði á aldurstengdum réttindum, tók 
upp sjóðfélagalýðræði og rafrænt stjórnarkjör. Sérstaða Lífsverks er m.a. hár ávinningur réttinda og val um 
leiðir fyrir skyldusparnað. Sjóðurinn starfrækir samtryggingardeild og séreignardeild. Sjóðurinn er ört vaxandi og 
nemur hrein eign í árslok um 80 milljörðum króna. Gildi sjóðsins eru: Heilindi, jákvæðni, ábyrgð. 

Sjá nánar á www.lifsverk.is

Deildarstjóri notendaþjónustu

RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með 

meginstarfsemi í dreifingu á raforku auk 

þess að reka fimm hitaveitur. 

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa 

er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru 

dreifðar vítt og breitt um landið. 

RARIK hefur á undanförnum áratugum 

unnið jafnt og þétt að uppbyggingu 

rafdreifikerfisins og er nú svo komið að um 

60% þess er jarðstrengir.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 

heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	rafmagnsverkfræði	eða	
rafmagnstæknifræði

•	Reynsla	af	rafveitustörfum	er	æskileg

•	Stjórnunarreynsla	er	æskileg

•	Reynsla	af	gerð	verkáætlana

•	Reynsla	af	verklegum	framkvæmdum

•	Nákvæmni	og	skipulag	í	vinnubrögðum

•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi

•	Jákvæðni	og	góðir	samstarfshæfileikar

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Umsjón	með	uppbyggingu	og	útgáfu	verðskráa

•	Ábyrgð	á	álestrum	og	taxtaráðgjöf

•	Verk-	og	kostnaðaráætlanir	ásamt	greiningarvinnu

•	Vinna	að	sölumælingum	og	uppgjörum

•	Umsjón	með	þróun	hugbúnaðarkerfa	deildarinnar

•	Samningagerð	við	stærri	notendur

•	Samskipti	við	starfsmenn,	viðskiptavini	og	aðra	ytri	
aðila

RARIK	óskar	eftir	að	ráða	deildarstjóra	notendaþjónustu.	Leitað	er	að	öflugum	og	metnaðarfullum	einstaklingi	
til	að	leiða	deildina.	Notendaþjónustan	heyrir	undir	tæknisvið	RARIK	og	næsti	yfirmaður	deildarstjóra	er	
framkvæmdastjóri	tæknisviðs.	Starfsstöðin	er	í	Reykjavík.

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

Við	hvetjum	bæði	konur	og	karla	til	að	sækja	um.

www.intellecta.is

Tæknimaður í þjónustuteymi hátæknifyrirtækis
Við leitum að öflugum tæknimanni til að sinna uppsetningu, þjónustu, viðgerðum og 
viðhaldi á hátæknivélbúnaði. Leitað er að aðila með reynslu t.d. á sviði rafvirkjunar, 
vélvirkjunar, vélstjórnunar, hugbúnaðar eða með tæknimenntun sem nýtist í starfi. 

Í boði er gott tækifæri og áhugavert starfssvið hjá vaxandi fyrirtæki.

Sjá nánar á www.intellecta.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR  5 L AU G A R DAG U R   2 7 .  JA N ÚA R  2 0 1 8



Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um,  
eftir því sem við á:  

1) menntun og hvort umsækjandi hafi í námi 
sínu sérstaklega lagt stund á  refsirétt og/eða 
sakamálaréttarfar, 2) reynslu af sakamálaréttarfari, 
saksókn mála og/eða annarri meðferð ákæruvalds, 
3) reynslu af dómstörfum, 4) reynslu af lögmanns-
störfum, 5) reynslu af stjórnsýslustörfum, 6) reynslu 
af fræðistörfum, 7) reynslu af öðrum aukastörfum 
sem nýtist í embætti saksóknara, 8) upplýsingar 
um almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upplýs-
ingar sem lúta að andlegu atgervi, áræði, mann-
legum samskiptum og sjálfstæði, 10) upplýsingar 
um þrjá núverandi eða fyrrverandi samstarfsmenn/
yfirmenn sem veitt geta upplýsingar um störf, 
samstarfshæfni og aðra hæfni umsækjanda og  
11) aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi á 
faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli 
skipta fyrir störf saksóknara.

Jafnframt er áhersla lögð á styrkleika í samvinnu 
og samskiptum, sem og frumkvæði og metnað til 
að ná árangri í starfi.

Sölvhólsgötu 7  101 Reykjavík  Sími 545 9000

ÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐ D

Dómsmálaráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu saksóknara við embætti ríkissaksóknara. 
Miðað er við að dómsmálaráðherra skipi í 
embættið frá og með 1. apríl 2018. 

Saksóknarar eru ríkissaksóknara til aðstoðar, 
sbr. 2. mgr. 20. gr. laga um meðferð sakamála 
nr. 88/2008, en ríkissaksóknari er æðsti handhafi 
ákæruvalds. 

Upplýsingar um verkefni og starfsskyldur ríkis- 
saksóknara er að finna í lögum og á vefsíðu 
embættisins, www.rikissaksoknari.is. Laun eru 
samkvæmt ákvörðun kjararáðs. 

Saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara er  
skipaður til fimm ára og skal fullnægja sömu  
lagaskilyrðum og héraðsdómari til skipunar í  
embætti, sbr. 2. mgr. 20. gr. laga nr. 88/2008,  
sbr. 2. mgr. 12. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla.

Staða saksóknara við embætti 
ríkissaksóknara laus til umsóknar

Umsóknir óskast sendar rafrænt á netfangið 
starf@DMR.is eða skriflega til dómsmálaráðu-
neytisins, Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík. 

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum 
skulu umsækjendur gefa upp netfang sem notað verður 
til að eiga samskipti við umsækjendur. 

Tekið skal fram að ráðuneytið kann að óska eftir 
upplýsingum frá umsækjendum um fjárhag þeirra 
og hagsmunatengsl sem kunna að hafa áhrif á almennt 
og sérstakt hæfi saksóknara.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun liggur fyrir. Umsóknir skulu berast eigi síðar en 
12. febrúar 2018.

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðný Elísabet  
Ingadóttir, mannauðsstjóri í dómsmálaráðuneytinu,  
í síma 545 9000 og ríkissaksóknari í síma 444 2900.

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
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What impact will you make?
deloitte.is

Vegna mikilla umsvifa leitum við að öflugum liðsmönnum í samhentan hóp 
Fjármálaráðgjafar Deloitte.

Nánari upplýsingar.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. Umsókn ásamt fylgigögnum skal skila í gegnum heimasíðu Deloitte, 
www.deloitte.is fyrir 11. febrúar 2018. Nánari upplýsingar veitir Harpa Þorláksdóttir, mannauðsstjóri, harpa@deloitte.is

Vilt þú starfa í leiðandi fjármálaráðgjöf 
í alþjóðlegu umhverfi?

Ráðgjafi við fjármögnun 
fyrirtækja og verkefna
Við leitum að framsæknum einstaklingum með yfirgripsmikla 
reynslu og þekkingu auk öflugs tengslanets til að ganga til 
liðs við teymi okkar sem sérhæfir sig í ráðgjöf við fjármögnun 
fyrirtækja og verkefna. 

Ráðgjafi við kaup og söluferli fyrirtækja
Við leitum að framsæknum einstaklingum með yfirgripsmikla 
reynslu og þekkingu auk öflugs tengslanets til að ganga til liðs 
við teymi okkar sem sérhæfir sig í ráðgjöf við kaup-, sölu og 
samruna fyrirtækja. 

Verkefnastjóri 
- Fjárhagslegar áreiðanleikakannanir
Við leitum að kraftmiklum verkefnastjóra með góða þekkingu 
á reikningsskilum og fjármálum fyrirtækja til að ganga til liðs 
við teymi okkar sem sérhæfir sig í framkvæmd fjárhagslegra 
áreiðanleikakannana og annarrar ráðgjafar til kaupenda og 
seljenda fyrirtækja.

Sérfræðingar
Við leitum að metnaðargjörnum einstaklingum sem hafa 
brennandi áhuga á að læra og þróast í starfi í gegnum krefjandi 
verkefni á innlendum og alþjóðlegum vettvangi. Starfsreynsla 
er kostur en ekki skilyrði.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu Deloitte, www.deloitte.is.

Deloitte leitar að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum til að bætast í hóp öflugra og reynslumikilla ráðgjafa hjá 
Fjármálaráðgjöf Deloitte. Fjármálaráðgjafar Deloitte vinna náið með stjórnendum fyrirtækja að úrlausn krefjandi verkefna         
á sviði fjármála fyrirtækja. Deloitte er stærsta ráðgjafarfyrirtæki í heimi með um 250 þúsund starfsmenn í yfir 150 löndum.        
Á Íslandi starfa um 250 sérfræðingar við ráðgjöf og endurskoðun.



Blikksmíði ehf
Óskar eftir vönum  

aðstoðarmönnum við blikksmíði

Upplýsingar í síma  893 46 460 eða
blikksmidi@simnet.is

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

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

569 6900          8–16www.ils.is

Starfskraftur
í innheimtu

Hæfniskröfur
Stúdentspróf
Þekking á innheimtu– og lánamálum
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Færni í mannlegum samskiptum og geta til 
að starfa í hóp
Góð enskukunnátta 

Nánari upplýsingar:
Brynhildur Halldórsdóttir, mannauðsstjóri 
569 6900  •  brynhildur@ils.is.

Umsóknum skal skila á starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998 um hús- 
næðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu 
stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna ísl- 
ensku samfélagi með veitingu stofnframlaga og lána, 
og greiningum á húsnæðismarkaði, til þess að stuðla 
að stöðugleika og auka möguleika almennings á að 
eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða öflugan 
einstakling til starfa í innheimtuteymi á 
viðskiptasviði.

Hlutverk innheimtuteymis er að veita 
viðskiptavinum ráðgjöf vegna greiðslu-
erfiðleika og vanskila. Þá sér teymið um 
innheimtu vanskila, útsendingu beiðna, 
skráningu og meðhöndlun uppboðseigna 
og gerð vanskilasamninga. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
Sending milliinnheimtubréfa, greiðslu-
áskorana og nauðungarsölubeiðna
Gerð kröfulýsinga og skjala til stefnuvotta
Skráning og eftirfylgni uppboðseigna
Ráðgjöf til viðskiptavina vegna vanskila
Þátttaka í verkefnum á viðskiptasviði, svo 
sem þróun verk– og þjónustuferla

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Marorka er hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í gagnadrifinni orkustjórnun fyrir skip. Við gerum 
viðskiptavinum okkar mögulegt að minnka eldsneytisnotkun, draga úr útblæstri og auka afkasta-
getu skipaflota. 

Höfuðstöðvar Marorku eru á Íslandi, og skrifstofur í Þýskalandi, Singapore og í Sameinuðu 
arabísku furstadæmunum. 

Umsóknir sendist á careers@marorka.com. Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2018.  
Nánari upplýsingar má finna á www.marorka.com

• Sérfræðingur í þróun gagnakerfa (Data Engineer) 
til starfa við þróun stoðkerfa fyrir söfnun og úrvinnslu gagna frá hundruðum skipa víðsvegar 
um heiminn.

• DevOps sérfræðingur  
til að sinna þróun, viðhaldi og rekstri á vef- og skýjalausnum Marorku.

• .NET forritari  
til að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni við þróun hugbúnaðarlausna sem lágmarka 
umhverfisáhrif skipaflota.

• Hugbúnaðarprófari 
til að stuðla að auknum gæðum í hugbúnaðarlausnum okkar.

Marorka stækkar hópinn!

                                                                                     Borgartún 26, 105 Reykjavík           marorka.com



ER FRAMTÍÐ 
ÞÍN HJÁ 
OKKUR?

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 5100 starfsmenn, þar af um 600 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu 
í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar 
starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur ö�ugt fólk, konur og karla,  sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum 
á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, glæsilegt mötuneyti, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

DEILDARSTJÓRI INNVIÐA 
Í VÖRUÞRÓUN
Marel óskar eftir að ráða deildarstjóra innviða fyrir vöruþróun 
á Íslandi. Starfsmenn innviðadeildar sjá um að þróa og styðja 
við tæki og tól til nota í vöruþróun, þróa og viðhalda bestu 
starfsvenjum, koma á og efla samvinnu við aðrar deildir og 
taka þátt í alþjóðlegum samræmingarverkefnum.

Starfssvið:
• Deildarstjóri innviða heyrir undir vöruþróunarstjóra og ber ábyrgð á  
 þremur teymum: framleiðslutækni-, hugbúnaðar- og  
 raftækniteymi, gagna- og handbókateymi
• Ná fram og skilja þarfir vöruþróunarteyma til að byggja upp faglegt  
 sérþekkingarumhverfi
• Vera í forystuhlutverki fyrir teymið og stuðla að góðu vinnuumhverfi  
 og skipulagi

Hæfniskröfur:
• 5 ára starfsreynsla af því að leiða teymi með góðum árangri
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi samskiptafærni
• Búa yfir skipulagshæfni, hugmyndaauðgi og eiga auðvelt með að  
 aðlagast breytingum 
• Jákvætt hugarfar og metnaður til að stuðla að framförum

LAUNAFULLTRÚI
Marel leitar að talnaglöggum og nákvæmum einstaklingi með 
reynslu af launabókhaldi sem býr yfir góðri samskiptafærni. 
Starfið krefst mikilla samskipta við starfsmenn og stjórnendur 
fyrirtækisins.

Starfssvið:
• Launavinnsla og frágangur launa
• Launaröðun, launagreiðslur og utanumhald tímaskráninga
• Upplýsingagjöf varðandi launavinnslu og kjaratengd mál
• Aðstoð og ráðgjöf í launamálum
• Þátttaka í gerð launaáætlana 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking af launavinnslu, kjarasamningum og lögum  
 og réttindum
• Þekking af launakerfum t.d. H-3 eða sambærilegu
• Góð kunnátta og færni í Excel
• Samskiptalipurð og sveigjanleiki

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar. Sótt er um rafrænt á heimasíðu Marel, marel.is/störf.

SÉRFRÆÐINGUR 
Í ÚTFLUTNINGI
Marel leitar að einstaklingi til liðs við öflugt teymi sérfræðinga 
í inn- og útflutningi í alþjóðlegu umhverfi. Starfið felst í að 
skipuleggja flutning milli landa þar sem unnið er í nánum 
samskiptum við innri og ytri viðskiptavini Marel. 

Starfssvið:
• Undirbúningur og vinnsla útflutningsskjala
• Gerð pökkunarlista
• Greiðslur af sköttum og gjöldum
• Tilboðsgerð, samþykkt reikninga og tollamál

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi og góð enskukunnátta er skilyrði 
• Reynsla af útflutningi skilyrði
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Hæfni og vilji til að starfa í alþjóðlegu teymi
• Reynsla af SAP er kostur

SÉRFRÆÐINGUR 
Í INNKAUPUM 
 
Marel leitar eftir sérfræðingi í innkaupum (e. strategic 
purchaser) til þess að sinna innkaupum og aðfangastýringu 
fyrir þrjá framleiðslustaði okkar á Norðurlöndum. Starfið felur 
auk þess í sér að vinna að umbótum á ferlum og þátttöku í 
umbótaverkefnum. 

Starfssvið:
• Gerð alþjóðlegra og svæðisbundinna samninga við framleiðendur  
 og birgja 
• Samskipti við birgja og þátttaka í samningaviðræðum
• Þróun viðskiptasambanda við stærri birgja fyrirtækisins
• Þátttaka í þróunar- og umbótaverkefnum

Hæfniskröfur:
• Þekking og reynsla af innkaupum og/eða aðfangastýringu er skilyrði
• Hæfni og vilji til að starfa í alþjóðlegu teymi
• Geta til þess að setja skýr markmið og klára verkefni tímalega
• Haldgóð þekking og reynsla af notkun tölvukerfa s.s. DAX og SAP 
• Framúrskarandi enskukunnátta (e. business English)

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar fyrir 
sérfræðing í innkaupum. 



GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Atvinna - Starfsmaður í 
þjónustumiðstöð 

Grindavíkurbær óskar eftir starfsmanni í þjónustumiðstöð. Leitað 
er að metnaðarfullum og traustum einstaklingi, sem hefur áhuga á 
fjölbreyttum verkefnum. Um 100% starfshlutfall er að ræða.

Verksvið og ábyrgð
• Umsjón með viðhaldi á smávélum.
• Minniháttar viðhald á bílum þjónustumiðstöðvar. t.d. olíuskipti o.fl. 
• Minniháttar viðhald á vatns- og fráveitu.
• Ýmis viðhaldsvinna innan stofnana bæjarins.
• Önnur tilfallandi störf í þjónustumiðstöð, m.a. afleysingar á
   þjónustubifreið, viðhald á opnum svæðum, snjómokstur o.fl.

Hæfniskröfur
• Starfsreynsla frá sambærilegum verkefnum sem nýst getur í starfi.
• Þekking og reynsla af því að vinna með og viðhalda vélum.
• Góð almenn tölvukunnátta. 
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Bílpróf og vinnuvélaréttindi.
• Meirapróf/D ökuréttindi
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja. Umsækjandi 
þarf að vera reiðubúinn að ganga bakvaktir skv. bakvaktarkerfi 
þjónustumiðstöðvar.

Umsækjandi þarf að vera með hreint sakavottorð og skila því inn 
þegar þess er óskað.

Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið.

Umsóknareyðublöð má nálgast á http://www.grindavik.is/atvinna

Senda skal umsóknir til Sigmars B. Árnasonar byggingafulltrúa á 
bygg@grindavik.is, skila í afgreiðslu Grindavíkurbæjar Víkurbraut 
62, eða senda á póstfangið:

Grindavíkurbær
„Starfsmaður í þjónustumiðstöð”

Víkurbraut 62 
240 Grindavík

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk.  
Nánari upplýsingar veitir byggingafulltrúi í síma 420 1109.

Starfslýsing
Safnstjóri ber faglega ábyrgð á starfsemi safnsins og 
stýrir daglegum rekstri.  Safnstjóri stýrir stefnumótun 
safnsins í samræmi við menningarstefnu sveitar-
félagsins og tekur ákvarðanir um söfnun og grisjun 
safnskosts, útlán og innlán safnkosts, umbúnað, 
forvörslu og öryggi safnkosts.  Þá stýrir hann einnig 
sýningum og rannsóknum á vegum safnsins. 
Safnstjóri tekur þá� í samstarfsverkefnum með 
öðrum stofnunum, aðilum ferðaþjónustunnar, öðrum 
söfnum eða öðrum þeim aðilum sem til safnsins leita.

Byggðasafn Reykjanesbæjar
Starf safnstjóra laust til umsóknar

Byggðasafn Reykjanesbæjar er viðurkennt safn og 
starfar e�ir safnalögum.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. á sviði  
   menningarsögu og/eða safnfræði
• Reynsla af stjórnun verkefna
• Reynsla af safnastarfi 
• Vera vel ritfær og talandi á íslensku og ensku
• Góð tölvufærni

Við leitum að starfsmanni sem hefur lifandi áhuga á 
byggðasögu svæðisins, er lipur í samskiptum, sjálf-
stæður í vinnubrögðum og skipulagður.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Valgerður Guð-
mundsdó�ir, menningarfulltrúi Reykjanesbæjar, 
valgerdur.gudmundsdo�ir@reykjanesbaer.is
Umsóknarfrestur er til 11. febrúar n.k. Só� er um starf- 
ið á vef Reykjanesbæjar, www.reykjanesbaer.is
Umsóknum þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar.

Okkur vantar:
• Starfsfólk í aðhlynningu
• Hjúkrunarfræðinga/-nema
• Læknanema
• Sjúkraliða/-nema
• Félagsliða
• Starfsfólk í borðsal
• Starfsfólk í ræstingu
• Starfsfólk í eldhús

Við leitum að sumarstarfsfólki, 17 ára eða eldra, til starfa hjá Hrafnistu Hafnarfirði, Reykjavík, 
Kópavogi, Garðabæ og Reykjanesbæ. Í boði er go� vinnuumhverfi þar sem hæfileikar þínir fá 
að njóta sín auk þess sem þú öðlast ómetanlega reynslu og þekkingu.

Við hlökkum til að vinna 
með þér!

Hrafnista rekur sex öldrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Hjá Hrafnistu starfa 
um tólf hundruð manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi. Stöðugildi eru um 650 talsins. Vei� er 
sólarhringsþjónusta alla daga ársins til aldraðra skjólstæðinga heimilanna. 

Hrafnista  Reykjavík   I   Hafnar�örður   I   Kópavogur   I   Garðabær   I   Nesvellir   I   Hlévangur

Nauðsynleg hæfni:
• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi
• Jákvæðni og metnaður í starfi
• Góð íslenskukunná�a

Viltu eignast nýja vini á aldrinum 18 til 107 ára?

Sumarstörf hjá Hrafnistu

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar. 
Allar nánari upplýsingar má nálgast á 
hrafnista.is og á fastradningar.is 

Umsjón með störfunum hefur Lind hjá Fast 
Ráðningum, lind@fastradningar.is og í síma 
552 1606. Eingöngu er hægt að sækja um
störfin rafrænt með því að fylla út 
umsóknarform á fastradningar.is

Umhverfis- og tæknimenntaður aðili
Við erum að leita ađ einstaklingi til að vinna að verkefnum tengdum mælingum 
á örplasti í skólpi, nýtingu plasts í vegagerð, þróun endurnýtingar á ýmsum 
aukaafurðum sem og öđrum umhverfistengdum verkefnum.

Umsóknarfrestur
12. febrúar 2018. 

Umsóknir sendist á
job@resource.is

Nánari upplýsingar 
www.resource.is/is/um-okkur/storf

HELSTU VERKEFNI
• Ábyrgð á rannsóknarverkefni sem snýr að  
 nýtingu plastúrgangs í vegagerð
• Ráðgjöf vegna úrgangsstjórnunar,   
 mengunarmála og fráveitumála,   
 umhverfiseftirlit, sýnataka og mælingar
• Greiningarvinna á rannsóknarstofu og  
 uppsetning tilrauna
• Önnur verkefnaþróun

HÆFNISKRÖFUR 
• BS og/eða MS í tæknifræði, umhverfisverkfræði, 

umhverfis- og auðlindafræði og/eða   
sambærilegum greinum 

• Þekking og/eða reynsla í fráveitumálum,  
úrgangsstjórnun og lífsferilgreiningum

• Þekking á GIS og/eða CAD hugbúnaði er kostur
• Geta sinnt vettvangsvinnu
• Gott vald  á íslensku og ensku í ræðu og riti, þekking 

í öðru Norðurlandamáli (DK, NO, SE) er kostur
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Starfssvið

 Þróun þjónustustefnu TM til framtíðar 
 Samræming á innri og ytri þjónustu TM 
 Greining á nýjungum og sífelld endurskoðun á 
 þjónustu félagsins
 Fræðsla til starfsmanna TM varðandi nýjungar 
 í þjónustu
 Móttaka og úrvinnsla ábendinga sem snúa að 
 þjónustu TM

Hæfniskröfur

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
 Reynsla af mótun þjónustustefnu og/eða 
 innleiðingu verkefna á sviði þjónustu 
 Þekking og reynsla af verkefnastjórnun 
 Sjálfstæði, frumkvæði og metnaður í starfi
 Góð samskipta- og aðlögunarhæfni 
 Greiningar- og skipulagshæfni
 Gott vald á íslensku og ensku, í bæði ræðu og riti

Umsóknir sem innihalda ferilskrá og kynningarbréf 
skulu sendar á netfangið starf@tm.is eigi síðar en 
4. febrúar 2018. 

Nánari upplýsingar veitir Páll Ammendrup 
Ólafsson, forstöðumaður Viðskiptaþróunar 
(pallao@tm.is).

TM leggur ríka áherslu á kynjajafnrétti og jafnréttismál 
eru meðal forgangsatriða í þróun og framtíðarsýn 
félagsins. Frá 2014 hefur TM hlotið jafnlaunavottun VR 
og það var með fyrstu fyrirtækjum til að fá viðurkenningu 
Jafnréttisvísis Capacent.

Það er TM sérstakt kappsmál að skapa lifandi og 
kraftmikið starfsumhverfi og vera aðlaðandi vinnustaður 
fyrir hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk. Aðeins þannig 
getur félagið þróast og eflst með það að marki að mæta 
kröfum framtíðarinnar.

TM auglýsir laust til umsóknar nýtt starf sérfræðings í þjónustuþróun. Starfið heyrir 
undir Viðskiptaþróun sem hefur það hlutverk að móta og þróa vörur, kerfi og þjónustu-
lausnir TM. Leitað er að jákvæðum, kraftmiklum og framsýnum einstaklingi til að þróa 
og innleiða þjónustustefnu TM til framtíðar. 

SÉRFRÆÐINGUR 
Í ÞJÓNUSTUÞRÓUN

TM, Síðumúla 24, 108 Reykjavík · 515 2000 · tm.is

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls við 
Reyðar�örð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Öryggi er í fyrirrúmi og mikið er lagt upp úr góðum 
aðbúnaði starfsmanna, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Spennandi sumarstörf 
hjá traustu fyrirtæki

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudeginum 
20. febrúar. Áhugasamir eru hva�ir til að sækja 
um sem fyrst. Umsóknir eru trúnaðarmál og er 
þeim öllum svarað.

Alcoa Fjarðaál leitar að góðu fólki til sumarafleysinga í álverinu við Reyðar�örð. 
Um er að ræða framleiðslustörf á þrískiptum á�a tíma vöktum í kerskála, skautsmiðju og steypu- 
skála Fjarðaáls. Sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið samfellt í að minnsta kosti tvo og hálfan 
mánuð. Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, hafa gild ökuré�indi og hreint sakavo�orð.

Almennar hæfniskröfur
Sterk öryggisvitund og árvekni.
Dugnaður og vilji til að takast á við kre�andi verkefni.
Heiðarleiki og stundvísi.
Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í hóp.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin. Frekari upplýsingar veitir 
Valgerður Vilhelmsdó�ir, valgerdur.vilhelmsdo�ir@alcoa.com eða í síma 470 7700. 
Skriflegum umsóknum skal skilað á www.alcoa.is.

•
•
•
• 



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 ?

Maren og Jón Kolbeinn starfa  
sem  verkfræðingar hjá Isavia  
og vinna að uppbyggingu  
Keflavíkurflugvallar.  

Isavia auglýsir eftir kerfisstjóra í framlínu við 
tölvukerfi Isavia á Keflavíkurflugvelli. Helstu 
verkefni kerfisstjóra eru m.a. rekstur, eftirlit  
og viðhald á tölvubúnaði farþegaafgreiðslukerfa 
og flugupplýsingakerfa, uppsetning og viðhald 
á tölvum, hugbúnaði og öðrum jaðarbúnaði auk 
notendaþjónustu. 

Hæfniskröfur
• Kostur að hafa lokið Microsoft prófgráðu  
 eins og MCSA eða MCITP.
• Kostur að hafa lokið kerfisstjóranámi.
• Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðu.
• Skilningur og þekking á Microsoft  
 Windows umhverfi.
• Reynsla af notendaþjónustu. 
Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson,  
deildarstjóri Kerfisþjónustu, 424 4531, 
axel.einarsson@isavia.is.

Isavia óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna  
neyðarviðbúnaðarmálum. Helstu verkefni eru  
meðal annars vinna við stærri neyðaræfingar, 
eftirfylgni með úrbótum á sviði neyðarvið-
búnaðar, viðhald viðbragðsáætlana auk viðhalds 
og framþróunar miðlægs neyðarviðbúnaðar. 

Hæfniskröfur
• Þekking og reynsla tengt skipulagi  
 almannavarna og stærri neyðarviðbúnaðar  
 á Íslandi, þ.m.t. neyðarviðbúnaði tengt flugi,  
 er æskileg.
• Reynsla af stjórn og samhæfingu stærri  
 neyðaraðgerða og/eða æfinga er æskileg.
• Gerð er krafa  um færni í textagerð.
• Gerð er krafa um færni og reynslu af fræðslu  
 og miðlun efnis. 

Frekari upplýsingar veitir Árni Birgisson 
samræmingarstjóri flugvalla og flugverndar, 
arni.birgisson@isavia.is. 

Isavia leitar að glöggu fólki til starfa sem 
fluggagnafræðingar í flugstjórnarmiðstöð 
Reykjavíkur. Helstu verkefni fluggagnafræðinga 
eru meðal annars vöktun flugstjórnarkerfa 
fyrir flugstjórnarmiðstöð og samskipti við 
flugrekendur, flugafgreiðsluaðila og flugmenn 
vegna flugáætlana. 

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
• Tölvukunnátta og góður skrifhraði  
 á tölvu æskilegur.
• Góð tök á íslenskri og enskri tungu,  
 ásamt rituðu máli.

Nánari upplýsingar veitir Þórdís Sigurðardóttir 
yfirflugumferðarstjóri,   
thordis.sigurdardottir@isavia.is.

Isavia óskar eftir að ráða sérfræðing í 
viðskiptaþróun. Helstu verkefni eru meðal 
annars að greina ný viðskiptatækifæri í 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar og stýra valferli og 
innleiðingu á nýjum aðilum/verkefnum.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi 
• Öguð og nákvæm vinnubrögð 
• Samstarfsvilji og góð mannleg samskipti 
• Sjálfstæði í störfum 
•  Reynsla af verkefnastjórnun og gagnavinnu  

Frekari upplýsingar veitir Gunnhildur 
Vilbergsdóttir, deildarstjóri viðskipta, 
gunnhildur.vilbergsdottir@isavia.is.

K E R F I S S T J Ó R I  
Á  K E F L A V . F L U G V E L L I

S T A R F S M .  N E Y Ð A R -
V I Ð B Ú N A Ð A R M Á L A

F L U G G A G N A -  
F R Æ Ð I N G A R

S É R F R Æ Ð I N G U R  
Í  V I Ð S K I P T A Þ R Ó U N 

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K O G R E Y K J AV Í K

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

U M S Ó K N A F R E S T U R :
1 1 .  F E B R Ú A R

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 hvetjum við bæði konur  
og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

Umsækjendur þurfa að vera með hreint sakavottorð. Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd  
þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu.  
Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is. 

Við leitum að glaðlyndum og sérstaklega 
þjónustulunduðum einstaklingum með góða 
samskiptahæfileika til starfa í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Helstu verkefni eru flæðisstýring, 
þjónusta við farþega, umsjón og eftirlit með 
þjónustuborðum, eftirlit með búnaði sem 
farþegar nota og önnur tilfallandi verkefni. 
Unnið er á dag- og næturvöktum.

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ár 
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum
• Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
• Góð kunnátta í ensku og íslensku, þriðja  
 tungumál er kostur

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí  
og unnið út ágúst. 

S U M A R S T Ö R F  
Í  F A R Þ E G A Þ J Ó N U S T U

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, 
glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum 
einstaklingum sem hafa góða samskipta-
hæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru 
sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Óskað  
er eftir starfsfólki bæði í hluta- og heilsdags-
störf en um er að ræða vaktavinnu. Helstu 
verkefni felast m.a. í vopna- og öryggisleit,  
og eftirliti  í Flugstöð Leifs Eiríkssonar  
og á flughlöðum á Keflavíkurflugvelli.

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ár
• Hafa rétta litaskynjun
• Lágmark tveggja ára framhalds- 
 menntun eða sambærilega
• Þjónustulund

Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undir-
búningsnámskeið áður en þeir hefja störf  
og standast próf í lok námskeiðs. 

Umsækjendur þurfa  að geta hafið störf í maí  
og unnið út ágúst.

S U M A R S T Ö R F  
Í  F L U G V E R N D A R D E I L D 
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verkefni kerfisstjóra eru m.a. rekstur, eftirlit  
og viðhald á tölvubúnaði farþegaafgreiðslukerfa 
og flugupplýsingakerfa, uppsetning og viðhald 
á tölvum, hugbúnaði og öðrum jaðarbúnaði auk 
notendaþjónustu. 

Hæfniskröfur
• Kostur að hafa lokið Microsoft prófgráðu  
 eins og MCSA eða MCITP.
• Kostur að hafa lokið kerfisstjóranámi.
• Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðu.
• Skilningur og þekking á Microsoft  
 Windows umhverfi.
• Reynsla af notendaþjónustu. 
Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson,  
deildarstjóri Kerfisþjónustu, 424 4531, 
axel.einarsson@isavia.is.

Isavia óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna  
neyðarviðbúnaðarmálum. Helstu verkefni eru  
meðal annars vinna við stærri neyðaræfingar, 
eftirfylgni með úrbótum á sviði neyðarvið-
búnaðar, viðhald viðbragðsáætlana auk viðhalds 
og framþróunar miðlægs neyðarviðbúnaðar. 

Hæfniskröfur
• Þekking og reynsla tengt skipulagi  
 almannavarna og stærri neyðarviðbúnaðar  
 á Íslandi, þ.m.t. neyðarviðbúnaði tengt flugi,  
 er æskileg.
• Reynsla af stjórn og samhæfingu stærri  
 neyðaraðgerða og/eða æfinga er æskileg.
• Gerð er krafa  um færni í textagerð.
• Gerð er krafa um færni og reynslu af fræðslu  
 og miðlun efnis. 

Frekari upplýsingar veitir Árni Birgisson 
samræmingarstjóri flugvalla og flugverndar, 
arni.birgisson@isavia.is. 

Isavia leitar að glöggu fólki til starfa sem 
fluggagnafræðingar í flugstjórnarmiðstöð 
Reykjavíkur. Helstu verkefni fluggagnafræðinga 
eru meðal annars vöktun flugstjórnarkerfa 
fyrir flugstjórnarmiðstöð og samskipti við 
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Læknahúsið ehf. Domus Medica  
auglýsir eftir skurðhjúkrunarfræð ingum  
til starfa í 100% og 70% störf og  
hjúkrunarfræðingi 80% starf.  

Um er að ræða �ölbreytt störf í skemmtilegu  og  

líflegu starfsumhverfi. Við leitum af fólki sem hefur 

íslenskt hjúkrunarleyfi, mikinn faglegan metnað  

og góða hæfni í mannlegum samskiptum.

Senda má fyrirspurnir varðandi störfin til Þóru Bjarkar 

 á thora@domusmedica.is 

 Óskað er eftir því að umsókn ásamt náms- og starfs-

ferilsskrá sé send á  domusmedica@domusmedica.is   

Umsóknarfrestur er til og með 05. febrúar 2018

Læknahúsið er 35 ára gamalt fyrirtæki þar sem  fram  kvæmdar 

eru almennar, lýta-, æða-,  og þvagfæraskurðaðgerðir og hjá 

því starfar  einvala lið starfsfólks og lækna.

Skurðhjúkrunar-  
og hjúkrunarfræðingar

Sölufulltrúi
í verslun

• Öguð vinnubrögð og metnaður
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Þjónustu- og samskiptahæfni 
• Reynsla af afgreiðslu- og 
    sölustörfum er æskileg

Hæfniskröfur

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir 
að ráða sölufulltrúa til starfa í verslun 
okkar að Suðurlandsbraut. Um er að ræða 
tvö stöðugildi, fullt starf og hlutastarf.

www.lur.is

Umsókn og ferilskrá sendist á 
evran@evran.is fyrir 25. febrúar.
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar með trúnaði.

Skemmtilegt tækifæri fyrir snyrtifræðing
Við óskum eftir að ráða lipran og jákvæðan snyrtifræðing til starfa 
á Hilton Reykjavík Spa og Sóley Natura Spa.

Hilton Reykjavík Spa og Sóley Natura Spa eru hluti af Icelandair hótelunum, sem eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi 
og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum: Icelandair Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og 
Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns.

Umsóknarfrestur er til 9. febrúar 2018
Umsóknir skulu sendast á ragnheidurkg@icehotels.is eða ragnhildurgu@icehotels.is

ENDURNÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA

Hæfniskröfur:
• Menntun í snyrtifræði
• Reynsla af vinnu á snyrtistofu
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Stundvísi og snyrtimennska

Starfssvið:
• Öll almenn snyrtifræðistörf
• Samskipti við viðskiptavini
• Tímabókanir og önnur 

tilfallandi störf



Starf lektors í umhverfisskipulagi  
við Auðlinda- og umhverfisdeild  
Landbúnaðarháskóla Íslands

Starf lektors í umhverfisskipulagi 
við Auðlinda- og umhverfisdeild 

Laust er til umsóknar 100% starf lektors í umhverfisskipulagi við Auðlinda- og 
umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands. Starfið felur í sér skyldur sem  
lúta að rannsóknum, kennslu og stjórnun í Auðlinda- og umhverfisdeild.

MeðAL MenntunAr- og hæfniSkrAfA eru:
• Samstarfshæfni og lipurð í samskiptum 
• Meistarapróf í landslagsarkitektúr
• góð grunnþekking  og hæfni í landmótunarvinnu og hönnun
• reynsla og færni í notkun helstu hönnunarforrita (Adobe, Sketchup, Cad) er skilyrði
• reynsla af kennslu, geta og vilji til þess að þróa nýjar aðferðir til þekkingarmiðlunar  
   á fræðasviðinu
• æskilegt er að umsækjandi hafi átt aðild að rannsóknarverkefnum og öflun styrkja  
  í samvinnu við aðra

frekari upplýsingar veitir Auður Magnúsdóttir deildarforseti Auðlinda- og umhverfisdeildar  
í síma 433 5000 eða með tölvupósti (audur@lbhi.is) og á heimsíðu skólans lbhi.is 

umsóknarfrestur er til 20. febrúar. Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands  
b/t Arna Garðarsdóttir, Ásgarði, 311 Hvanneyri eða í tölvupósti arnag@lbhi.is. 

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um 
vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið, kynningarbréf þar sem m.a. koma fram upplýsingar 
um samskiptahæfni umsækjanda, rannsóknaráherslur og hugmyndir um kennsluaðferðir og þróun 
þekkingarmiðlunar á sviðinu.  Nánari upplýsingar má finna á lbhi.is

Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Auglýsing getur gilt  
í allt að sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Norðurey Hótel óskar eftir  
starfsmönnum í gestamóttöku.

Starfslýsing
• Innritun gesta á hótelið.
• Taka á móti bókunum í síma.
• Almenn afgreiðslustörf.

Menntunar- og hæfniskröfur
• 20 ára aldursviðmið.
• Stúdentspróf.
• Mjög góð enskukunnátta.
• Kunnátta í einu norðurlandarmáli og/eða þýsku 
   er kostur.
• Jákvætt viðmót og ríka þjónustulund.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.
• Sjáfstæði og stundvísi.

Umsóknir sendist á kjartan@norduey.is  
fyrir 1.mars næstkomandi

Lagerstörf / Útkeyrsla.
Framleiðslufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu  
óskar eftir starfmönnum í almenn lagerstörf. 

Einnig vantar starfsmann með meiraprófið í útkeyrslu.

Áhugasamir sendi umsókn 
merkt box@frett.is merkt ,,Lager/útkeyrsla“

Við óskum eftir 
launafulltrúa  
á mannauðssvið

Nánari upplýsingar veitir: Emma Á. Árnadóttir mannauðsstjóri, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Starfshlutfall er 100%.

Við leitum að talnaglöggum, jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingi 
sem er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Launavinnsla
• Upplýsingagjöf varðandi laun og önnur kjaratengd mál
• Þjónusta við stjórnendur og starfsfólk ÁTVR
• Samantektir og upplýsingar úr mannauðs- og   
 launakerfum
• Önnur verkefni tengd launavinnslu og kjaramálum

Hæfniskröfur
• Reynsla af launavinnslu
• Menntun sem nýtist í starfi
• Nákvæmni og samviskusemi í vinnubrögðum
• Rík þjónustulund og góð hæfni í samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð kunnátta og færni í Excel
• Þekking á Kjarna og Vinnustund er kostur

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

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land og er með skrifstofur og 
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera 
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á 
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn 
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti 
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Varahlutaverslun - Lagerstarfsmaður óskast

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

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

Nánari upplýsingar í síma 555 8000
Umsóknir sendist á velanaust@velanaust.is
www.velanaust.is
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Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi er laus staða 

umsjónarkennara á miðstigi. 
Í skólanum eru um 670 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða sam-
vinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga 
og Kennarasambands Íslands. Starfið hentar jafnt konum 
sem körlum.
Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400  
og á vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is

Umsóknarfrestur er til 5. febrúar 2018.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu  
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is. 

Skólastjóri

Lögmenn Laugardal óska eftir 
samstarfi við duglegan lögmann. 
Óskað er eftir einstaklingi sem er 
jákvæður, hugmyndaríkur og með 
framúrskarandi samskiptahæfni.
Fyrirspurnir og umsóknir sendist á 
johann@llaw.is fyrir 9. febrúar n.k.

Lögmenn athugið!HS Veitur hf  óska eftir að ráða sérfræðing á
fjármálasvið á starfsstöð sína í Reykjanesbæ

Hjá HS Veitum starfar framsækinn hópur starfsfólks sem kappkostar að e�a sig í star� með frumkvæði, fagmennsku og
framúrskarandi vinnubrögðum.
Fyrirtækið varð til 1. desember 2008 þegar Hitaveitu Suðurnesja hf var skipt upp. 
HS Veitur annast raforkudrei�ngu á Suðurnesjum, í Hafnar�rði, í hluta Garðabæjar, í Vestmannaeyjum og í Árborg.
HS Veitur annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum og vatnsveiturekstur að stórum hluta á
Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum.
Starfsstöðvarnar eru �órar, í Reykjanesbæ, Hafnar�rði, Vestmannaeyjum og í Árborg.
Hjá fyrirtækinu starfa um 100 starfsmenn.

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Haldgóð reynsla af sambærilegu starfi
- Viðskiptafræðimenntun eða önnur menntun sem nýtist
  í starfi
- Góð bókhaldsþekking og skilningur á fjármálum
- Þekking og reynsla af Microsoft Dynamics AX eða
  sambærilegu kerfi kostur
- Góð greiningarhæfni og tölvukunnátta
- Frumkvæði í starfi og öguð vinnubrögð
- Færni í samstarfi og samskiptum

HS VEITUR HF
www.hsveitur.is

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri.

Umsækjendur sækja um á heimasíðu fyrirtækisins www.hsveitur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2018.

Starfssvið:
- Færsla bókhalds, afstemmingar og aðstoð við
  uppgjör
- Greiðslumóttaka frá bönkum og
  innheimtuaðilum
- Móttaka reikninga frá lánardrottnum
- Skýrslugerð og upplýsingamiðlun til aðila innan og
  utan fyrirtækis
- Umsjón með rekstrarsamningum
- Önnur almenn störf á fjármálasviði

Markaðsstofa Kópavogs er 
sjálfseignarstofnun sem hefur 
það hlutverk að efla ímynd og 
atvinnuþróun í Kópavogi, starfa 
að ferða- og markaðsmálum 
og stuðla þannig að því að efla 
lífsgæði og glæða mannlíf og 
atvinnulíf í bænum. Markaðs-
stofan er brú á milli atvinnulífs 
og stjórnsýslu bæjarins og tengir 
saman ólíka hagsmunahópa í 
bænum.

Verkefnastjóri
Markaðsstofu Kópavogs

 

Starfssvið:
•  Sinnir daglegum verkefnum og öðru því sem fellur undir  
 verksvið verkefnastjóra. 
• Ráðgjöf og þjónusta við aðildarfélög og viðskiptavini  
 Markaðsstofunnar
•  Verkefnastjóri hefur frumkvæði, samræmir og leiðir  
 saman ólíka hagsmuni og sjónarmið í bænum í því skyni  
 að efla samkeppnishæfni Kópavogs um íbúa, fyrirtæki 
 og ferðamenn.
•  Verkefnastjóri ber ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri  
 Markaðsstofu Kópavogs. Hann hefur yfirumsjón með  
 þeim verkefnum sem heyra undir Markaðsstofu og ber  
 ábyrgð gagnvart stjórn Markaðsstofunnar.
•  Umsjón og eftirfylgni með heimasíðu- og    
 samfélagsmiðlum.
•  Ber ábyrgð á kynningar- og markaðsmálum
•  Stuðlar að samstarfi bæjaryfirvalda, fyrirtækja, samtaka,  
 íþróttafélaga, menningarstofnana, viðburðahaldara og  
 einstaklinga í Kópavogi.

Menntunar og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða starfsreynsla 
 úr sambærilegu starfi.
•  Reynsla af markaðs- og kynningarmálum.
•  Reynsla af notkun samfélagsmiðla í starfi.
•  Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
•  Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
•  Góð almenn tölvukunnátta.
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Leiðtoga- og skipulagshæfileikar.
• Hugmyndaauðgi og lausnamiðuð nálgun við úrlausn  
 verkefna.
•  Hæfileiki til tjáningar í ræðu og riti.
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til 
10. febrúar nk.

Umsóknum skal skila rafrænt
á netfangið 
markadsstofa@kopavogur.is 

Umsókn skal fylgja ítarlegt 
kynningarbréf þar sem kemur 
fram rökstuðningur á færni 
viðkomandi í starfið. 

Allar frekari upplýsingar veitir 
Anna María Bjarnadóttir í síma 
893-1063 milli kl. 17-18.

Markaðsstofa Kópavogs auglýsir eftir verkefnastjóra. 
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf fyrir einstakling sem hefur brennandi áhuga á 
markaðsmálum. Um er að ræða hálft stöðugildi í 6 mánuði með möguleika á framlengingu. 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi VR. 
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Smiðir
Leitum að duglegum smiðum 

til margskonar verkefna í mælingu. 
Næg verkefni.

Upplýsingar veitir Reynir í síma: 696 0199 

Munck Íslandi óskar eftir vönum vélamönnum 
vegna verkefna í Reykjavík og á Reykjanesi

>  Gild vinnuvélaréttindi (jarðvinnuvélar)
>  Meirapróf er kostur
>  Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
>  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum 
ráðningakerfi á www.munck.is fyrir 5. febrúar, 
2018. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Mikilvægt er að umsækjendur taki fram á 
umsókn hvaða réttindi þeir hafa.

Nánari upplýsingar má nálgast með því að senda 
póst á hr@munck.is

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

Vélamenn 
með reynslu óskast

LEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OG
LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI 

LEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐUM
MENNTASTOFNANA    

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í stjórnunar-
fræði menntastofnana við Uppeldis- og menntunar-
fræðideild Háskóla Íslands.

Starfsskyldur felast í kennslu, rannsóknum og 
stjórnun. Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi 
á sviði menntastjórnunar. Nauðsynlegt er að um-
sækjandi hafi haldgóða þekkingu og reynslu af 
störfum í skólakerfinu og góða innsýn í íslenskt 
menntakerfi. Sérstaklega er leitað eftir fólki með 
menntun eða rannsóknarreynslu af einu eða fleirum 
af eftirfarandi sviðum: stjórnun leik,- grunn- eða 
framhaldsskóla, mati á skólastarfi, skólaþróun,
þróun menntakerfa og stofnanakenningum. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Kristín 
Sigurðardóttir, varadeildarforseti
í síma 525-5502 (aks@hi.is).

LEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐUM
MENNTASTOFNANA    

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í stjórnunar-
fræði menntastofnana við Uppeldis- og menntunar-
fræðideild Háskóla Íslands.

Starfsskyldur felast í kennslu, rannsóknum og 
stjórnun. Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi 
á sviði menntastjórnunar. Nauðsynlegt er að um-
sækjandi hafi haldgóða þekkingu og reynslu af 
störfum í skólakerfinu og góða innsýn í íslenskt 
menntakerfi. Sérstaklega er leitað eftir fólki með 
menntun eða rannsóknarreynslu af einu eða fleirum 
af eftirfarandi sviðum: stjórnun leik,- grunn- eða 
framhaldsskóla, mati á skólastarfi, skólaþróun,
þróun menntakerfa og stofnanakenningum. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Kristín 
Sigurðardóttir, varadeildarforseti
í síma 525-5502 (aks@hi.is).

LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM,
ÍSLENSKU OG LÆSI

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í málþroska-
fræðum, íslensku og læsi við Kennaradeild Háskóla 
Íslands.

Starfsskyldur felast í kennslu, rannsóknum og 
stjórnun. Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi. 
Sérstaklega er leitað eftir fólki með menntun eða 
rannsóknarreynslu á sviði málþroskafræða, íslensku 
og/eða læsis. Umsækjandi þarf að hafa yfirgripsmikla 
þekkingu á því hvað stuðlar að eðlilegum og far-
sælum málþroska, töku máls og læsis, sem og að 
þekkja þau vandamál sem börn glíma við, ýmist af 
líffræðilegum eða félagslegum ástæðum, svo sem 
vegna annars móðurmáls.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Baldur Sigurðsson, forseti Kennaradeildar,
í síma 525-5339 (balsi@hi.is)

LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM,
ÍSLENSKU OG LÆSI

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í málþroska-
fræðum, íslensku og læsi við Kennaradeild Háskóla 
Íslands.

Starfsskyldur felast í kennslu, rannsóknum og 
stjórnun. Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi. 
Sérstaklega er leitað eftir fólki með menntun eða 
rannsóknarreynslu á sviði málþroskafræða, íslensku 
og/eða læsis. Umsækjandi þarf að hafa yfirgripsmikla 
þekkingu á því hvað stuðlar að eðlilegum og far-
sælum málþroska, töku máls og læsis, sem og að 
þekkja þau vandamál sem börn glíma við, ýmist af 
líffræðilegum eða félagslegum ástæðum, svo sem 
vegna annars móðurmáls.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Baldur Sigurðsson, forseti Kennaradeildar,
í síma 525-5339 (balsi@hi.is)

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til
og með 26. febrúar 2018.

Sjá nánar um störfin á vefsíðu Háskóla Íslands undir
laus störf og starfatorg.is

Menntavísindasvið Háskóla Íslands auglýsir eftir tveimur lektorum 

LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI 
LEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OG
LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI 
LEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OG
LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI 
LEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OG
LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI 
LEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OGLEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OG

Við leitum að öflugum einstaklingi á sviði mannauðsmála sem hefur einlægan áhuga á að efla samstarfsfólk sitt. 
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf sem er í mótun hjá Þjóðskrá Íslands

Mannauðssnillingar athugið

Helstu verkefni:
• Upplýsingagjöf og stuðningur við starfsmenn

• Umsjón með nýliðamóttöku og eftirfylgni 

• Umsjón með starfsþróunar-og fræðsluáætlun 

• Gerð og innleiðing ferla, vinna með mælikvarða  
í starfsmannamálum

• Vinna við launa- og kjaramál

• Þátttaka í starfshópum

• Tölfræðigreiningar, skráningar og utanumhald 
gagna tengt mannauðsmálum

• Samþætting straumlínustjórnunar við dagleg 
verkefni stofnunarinnar 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði mannauðsmála er kostur eða 

önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Haldgóð þekking á stefnum og aðferðafræði 
mannauðsstjórnunar er nauðsynleg

• Starfsreynsla á sviði mannauðsmála er kostur

• Þekking og reynsla af straumlínustjórnun er kostur

• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

• Mikil skipulagshæfni og góðir samskiptahæfileikar

• Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum

• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni til að vinna í hóp

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og fyrirtækja í 
samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi þeirra og eignir. Við 
sinnum því með því að safna, varðveita og miðla upplýsingum 
um fólk, mannvirki og landeignir. Innan starfssviðs Þjóðskrár er 
rekstur fasteignaskrár og þjóðskrár, útgefið fasteignamat og 
brunabótamat, rekstur island.is og umsjón með útgáfu vegabréfa.

Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða samvinnu sem 
er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum eftirsóknarvert að fá til 
liðs við okkur þá sem vilja starfa í anda gilda okkar um virðingu, 
sköpunargleði og áreiðanleika.

Við höfum metnað til að hlúa að vinnustað okkar og leggjum 
áherslu á fjölskylduvænt umhverfi með sveigjanleika fyrir starfs-
menn. Þjóðskrá Íslands tekur nú þátt í tilraunarverkefni um styttingu 
vinnuvikunnar.

www.skra.is
www.island.is

ÁREIÐANLEIKIVIRÐING

SKÖPUNARGLEÐI

Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum. 
Við nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að verða betri í dag en í gær. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2018. 

Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf. Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. Athygli er 
vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir Aðalheiður Sigursveinsdóttir, mannauðsstjóri, netfang as@skra.is. 
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STARFSSVIÐ
• Yfirumsjón með mannauðsmálum 
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn
• Ráðningar og móttaka nýliða
• Ábyrgð á framkvæmd og þróun starfsmannastefnu
• Ábyrgð á starfsþróunar- og fræðslumálum
• Túlkun kjarasamninga og réttinda starfsmanna

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2017. Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á alfa@a4.is merkt „mannauðsstjóri“. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Alfa Lára Guðmundsdóttir í síma 580-0000 eða í alfa@a4.is. Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, 
skemmtilegan starfsanda og samkeppnishæf laun. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
A4 er framsækið fyrirtæki og leggur metnað sinn í að vera í fararbroddi á sviði skrifstofu-, skóla-, ferða-, föndur- og hannyrðavara og húsgagna. A4 leggur áherslu á góða og trausta þjónustu 
við viðskiptavini. Við erum stolt af því að geta boðið upp á heimsþekkt vörumerki sem eiga það öll sameiginlegt að vera í háum gæðaflokki. Hjá fyrirtækinu starfa um 100 starfsmenn. www.a4.is

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Marktæk reynsla og þekking á mannauðsmálum
• Reynsla af stjórnun og stefnumótunarvinnu
• Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á AÐ STARFA HJÁ 
FRAMSÆKNU OG SKEMMTILEGU  FYRIRTÆKI?

A4 leitar að mannauðsstjóra til að hafa yfirumsjón með mannauðsmálum fyrirtækisins.  
Starfið felur einnig í sér setu í framkvæmdastjórn A4. Um er að ræða ráðningu til eins árs eða til apríl 2019. 



MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Hjúkrunarfræðingur -  
Aðstoðardeildarstjóri 

Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða aðstoðardeildar-
stjóra á hjúkrunardeild. Starfshlutfall er 60-100% eftir sam-
komulagi. 

Hjúkrunarfræðingur
Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing á 
hjúkrunardeild. Starfshlutfall er 60-100% eftir samkomulagi. 

Mörk hefur hlotið alþjóðlega viðurkenningu sem Eden 
heimili. Á heimilinu er unnið metnaðarfullt starf þar sem heim-
ilismenn og starfsfólk vinnur saman að því að skapa öruggt og 
heimilis legt umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörðunar-
rétt heimilismanna og þátttöku þeirra.

Hæfnikröfur 
• Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvæðni

Greitt er eftir kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga og Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.

Nánari upplýsingar um störfin og launakjör veitir:
Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri
Sími 560-1703
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is
Umsóknarfrestur er til og með 18.02.18.

Kynningarmiðstöð íslenskrar 
mynd listar óskar eftir að 
ráða framsækinn og dugmikinn 
einstakling í 50% stöðu 
verkefnastjóra Ná
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Umsóknarfrestur er til 13. febrúar 2018.   
 

Frekari upplýsingar á heimasíðu Varmárskóla og á www.mos.is en einnig veitir Þórhildur Elfarsdóttir skólastýra í s:863-3297 
nánari upplýsingar. Umsóknir ásamt starfsferilsskrá sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum skulu berast á netfangið 
thorhildur@varmarskoli.is. 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. 

Varmárskóli Mosfellsbæ 
 
VARMÁRSKÓLI Í MOSFELLSBÆ  LEITAR AÐ ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM 
 
Varmárskóli er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Skólastarfið er í 
þremur byggingum, yngri deild, eldri deild og Brúarlandi.  
 
Varmárskóli leggur upp með gildi Mosfellsbæjar sem eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. 
Skólinn er staðsettur í náttúruparadís og lögð er áhersla á nýtingu umhverfis í námi nemenda. 
          
 

Okkur vantar starfsfólk í eftirtalin störf: 
 
 Sérkennara   
 Grunnskólakennara   
 Þroskaþjálfi  
 Stuðningsfulltrúa  

  
 
 

 

 

Menntunar- og hæfnikröfur: 

 Menntun samkvæmt gildandi 

samningum, ef ekki fæst fólk með 

réttindi er annað skoðað   

 Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur 

metnaður 

 Góð færni í samvinnu og samskiptum 
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Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 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 er að finna á 
heimasíðu Mosfellsbæjar en auk þess veitir Þorsteinn Sigvaldason, upplýsingar í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er 
að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags.  
 

Flokksstjóri veitna í þjónustustöð 
 
MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR LAUST STARF FLOKKSSTJÓRA VEITNA Í ÞJÓNUSTUSTÖÐ   
 
Laust er til umsóknar starf starfsmanns veitna í þjónustustöð Mosfellsbæjar. Þjónustustöðin sér um 
alla almenna þjónustu við bæjarbúa á sviði tækni og umhverfismála, svo sem viðhald og rekstur gatna, 
holræsa, veitna, umferðarmannvirkja og opinna svæða auk snjómoksturs og aðstoð við 
garðyrkjudeild og vinnuskóla.  Starfsmaður veitna vinnur bæði við viðhald og nýlagnir vatns- og 
hitaveitu Mosfellsbæjar í samræmi við útgefnar verkbeiðnir og í samstarfi við verkstjóra veitna.  

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og 
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. Þjónustustöð heyrir undir umhverfissvið 
Mosfellsbæjar. 
 

Menntunar- og hæfnikröfur: 

 Menntun í pípulögnum æskileg eða 
önnur sambærileg menntun   

 Reynsla í vinnu við dreifikerfi veitna er 
skilyrði 

 Suðuréttindi er kostur   
 

 
 Almenn ökuréttindi skilyrði 
 Dugnaður, frumkvæði, jákvæðni og 

sjálfstæði í vinnubrögðum er nauðsynleg 
 Nám í jarðlagnatækni kostur 

Störf í
málmiðnaði
Rennismiður
Vegna aukinna verkefna óskar Héðinn hf. 
eftir að ráða vanan rennismið til starfa. 
Um er að ræða krefjandi og áhugaverð 
verkefni við viðhald og nýsmíði.
 
Ryðfrí smíði
Héðinn hf. leitar að starfsmanni 
með reynslu af ryðfrírri smíði.
 
Við leitum að mönnum sem geta starfað 
sjálfstætt og af dugnaði, eiga gott með 
samskipti og eru stundvísir.
 
Umsóknir óskast sendar á 
atvinna@hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is



Urriðaholtsskóli er nýr samrekinn leik- og grunnskóli í Garðabæ fyrir nemendur á aldrinum 1-16 ára. Leikskóla-
deild skólans tekur til starfa í mars 2018. Auglýst er eftir áhugasömum leikskólakennurum til að taka þátt í að 
móta og byggja upp nýtt skólasamfélag. Samstarf verður einkennandi fyrir alla starfshætti bæði á meðal 
nemenda og starfsmanna, svo og milli skólastiga.

Helstu verkefni:
•  Vinnur að uppeldi og menntun barna
•  Vinnur að faglegu starfi og samvinnu innan skólans
•  Foreldrasamstarf

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Leikskólakennaramenntun
•  Ánægja af því að starfa með börnum
•  Reynsla af skólastarfi eða öðru starfi með börnum æskileg
•  Sjálfstæði, sveigjanleiki, frumkvæði og góð samskiptahæfni

Í Garðabæ er lögð rík áhersla á sjálfstæði skóla, fjölbreytni og valfrelsi sem felst meðal annars í því að foreldrar 
hafa fullt frelsi um val á skóla fyrir börn sín. Leik- og grunnskólar Garðabæjar skapa sér sérstöðu í áherslum 
sínum til að koma sem best á móts við fjölbreyttar þarfir nemenda og verður það verkefni hópsins að koma að 
stefnumótun skólans. Þá styrkir Garðabær og styður við þróunarverkefni og sérverkefni innan hvers skóla.

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2018. Gert er ráð fyrir að fyrstu ráðningar taki gildi sem fyrst en einnig 
er um samkomulag varðandi upphaf ráðningar að ræða. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Þorgerður Anna Arnardóttir skólastjóri Urriðaholtsskóla, 
s. 525 8500 / 621 9505, netfang thorgerdurar@urridaholtsskoli.is. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is. 
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá. 

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

LEIKSKÓLAKENNARAR
Í URRIÐAHOLTSSKÓLA Í GARÐABÆ

Bifreiðastjóri
Starfssvið

n Akstur með ferðamenn

n Þjónusta við farþega

n Umhirða á rútum

n Akstur skólabíla

Hæfniskröfur

n Aukin ökuréttindi (D-réttindi)

n Hreint sakavottorð

n Reglusemi og snyrtimennska

n Reynsla af meðhöndlun stórra  
ökutækja

n Hæfni í mannlegum samskiptum og 
góð þjónustulund

Um er að ræða fullt starf,  
hlutastarf og/eða sumarstarf

Bifvélavirki
Starfssvið

n Almennar viðgerðir

n Innkaup á varahlutum og rekstrarvörum

n Mótun og framfylgd viðgerðaráætlana

n Umsjón með fyrirbyggjandi viðhaldi

Hæfniskröfur

n Færni í bilanagreiningu og  
bifreiðaviðgerðum

n Reynsla af vinnu við vöru- og  
rútubifreiðar

n Stjórnunarreynsla æskileg

n Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

n Góðir samskipta- og samstarfs- 
hæ�leikar

Um er að ræða fullt starf.

Frekari upplýsingar um stör�n veitir  
Haraldur Þór Teitsson,  
framkvæmdastjóri í síma 515 2700.

Vinsamlega sendið ferilskrá með  
tölvupósti á info@teitur.is. Öllum  
umsóknum verður svarað og  
fullum trúnaði heitið.

Um fyrirtækið
Teitur Jónasson ehf. er fjölskyldufyrirtæki 
sem hefur verið starfrækt frá árinu 1963. 
Hjá fyrirtækinu starfa 50 starfsmenn og 
rekur það 40 hópferðabíla. Teitur tekur á 
móti um 40.000 ferðamönnum ár hvert 
sem koma �estir frá Þýskalandi, Bretlandi, 
Kína og Norðurlöndunum. 

Einkunnarorð 
Teits eru þjónusta, 
traust og ánægja.

Teitur óskar eftir að  
ráða í eftirfarandi störf

Umsóknarfrestur er til  
og með 11. febrúar nk.

Starfssvið \ hæfniskröfur

· Gerð birtingaáætlana

· Samskipti við fjölmiðla og viðskiptavini

· Úrvinnsla gagna

· Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

· Jákvæðni og þjónustulund

· Sérlega góð samskiptahæfni og geta til að 
vinna í hópi

Birtingaráðgjafi
Fjölmiðlaflóran verður sífellt fjölbreyttari og við hjá 
Pipar\MEDIA nýtum allar leiðir til að miðla skilaboðum á 
nákvæmlega réttan hóp fyrir viðskiptavini okkar. Vegna 
aukins fjölda verkefna þurfum við á liðsauka að halda.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 4. febrúar 2018.

Menntun \ reynsla 

· Háskólamenntun á sviði félagsvísinda eða 
viðskiptafræði

· Mjög góð tölfræðiþekking og kunnátta á 
Excel er skilyrði

· Reynsla af birtingum er æskileg
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Ert þú sérfræðingur í heilsu?
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi til starfa á Hilton Reykjavík Spa. Óskað er eftir jákvæðri og drífandi manneskju með 
menntun á sviði íþróttafræði og/eða næringarfræði til að starfa í skemmtilegum hópi. Reynsla af þjálfun í tækjasal og 
hóptímakennslu er æskileg auk góðrar, almennrar tölvukunnáttu.

Endurnæring
í einstöku 
umhverfi

Hilton Reykjavík Spa er hluti af Icelandair hótelunum, sem eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum 
vörumerkjum: Icelandair Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns.

Umsóknarfrestur er til 9. febrúar 2018 
Umsóknir skulu sendast á ragnheidurkg@icehotels.is

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

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

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari
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Félagsráðgjafi óskast til starfa hjá  
félagsþjónustu Borgarbyggðar

Félagsþjónusta Borgarbyggðar óskar eftir  
félagsráðgjafa í eitt ár vegna afleysinga.              
Um er að ræða 100% starf.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðilum berist til  
borgarbyggd@borgarbyggd.is fyrir 10. febrúar nk.
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í apríl. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Sambands íslenskra sveitarfélaga við Félags
ráðgjafafélags Ísland. Samkvæmt jafnréttisstefnu 
Borgarbyggðar eru karlar jafnt sem konur hvött 
til að sækja um starfið. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Inga Vildís 
Bjarnadóttir, félagsmálastjóri í síma 4337100, 
vildis@borgarbyggd.is og Anna Magnea  
Hreinsdóttir sviðsstjóri fjölskyldusviðs í síma 
8401522 annamagnea@borgarbyggd.is 

Helstu verkefni og ábyrgð:
•  Annast meðferð mála einstaklinga og  

fjölskyldna innan félagsþjónustu, þ.m.t. 
félagslega ráðgjöf og fjárhagsaðstoð.

•  Annast greiningu og meðferð  
barnaverndarmála og upplýsingagjöf  
til Barnaverndarstofu.

•  Þjónusta og ráðgjöf við fólk með fötlun og 
þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu s.s. með 
skólum, leikskólum og öðrum þjónustu
stofnunum vegna málefna einstaklinga  
eða fjölskyldna.

Menntun og hæfniskröfur:
•  Starfsréttindi í félagsráðgjöf. 
•  Þekking og reynsla á sviði barnaverndar  

og meðferð fjölskyldumála æskileg.
•  Þekking og reynsla af vinnu með fólki  

með skerðingar æskileg.
•  Lipurð í mannlegum samskiptum.
•  Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki  

í starfi.
•  Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð. 
•  Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.BORGARBYGGÐ

Vilt þú leiða Rauða 
krossinn í Reykjavík?
                                                     

Staða 
forstöðu-
manns
Stjórn Rauða krossins í Reykjavík leitar 
að forstöðumanni frá og með 1. mars 2018. 
Við leitum að öflugum einstaklingi til 
kre�andi stjórnunar- og leiðtogastarfa þar 
sem reynir á samskiptahæfni, frumkvæði 
og skipulögð vinnubrögð. Hjá deildinni 
starfa að jafnaði um 25 manns og 
sjál�oðaliðar eru í kringum 900.

Deildin sinnir �ölbrey�um verkefnum 
sem snúa að félagslegu öryggi og rekur 
m.a. athvörf og skaðaminnkunarúrræði 
og styður berskjaldaða einstaklinga sem 
þurfa á aðstoð Rauða krossins að halda. 
Rauði krossinn er mannúðarhreyfing og 
saman vinnum við að bæ�u samfélagi. 

Starfs- og ábyrgðarsvið 
forstöðumanns
• Stýrir daglegum rekstri 
 Rauða krossins í Reykjavík
• Fylgir e�ir stefnu deildarinnar 
 og ákvörðunum stjórnar
• Undirbýr rekstraráætlun 
 í samstarfi við stjórn
• Stuðlar að góðum tengslum við aðrar 
 einingar Rauða krossins
• Annast samskipti við opinbera aðila 
 sem tengjast verkefnum deildarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Miklir frumkvæðis- og skipulagshæfileikar
• Reynsla af stjórnunarstörfum er æskileg
• Þekking og reynsla af starfi 
 Rauða krossins er kostur
• Góð tungumálakunná�a  er nauðsynleg

Umsóknarfrestur er til og með 
10. febrúar 2018. Umsóknir sendast á 
netfangið formadur.reykjavik@redcross.is 
merkt „forstöðumaður“. Öllum umsóknum 
verður svarað og fyllsta trúnaðar gæ�.

Fasteignasala 
- sölumaður. 

Rótgróin fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu óskar 
að ráða löggiltan fasteignasala, eða nema í lög-

gildingu, til starfa við sölumennsku og skjalagerð. 

Gott starfsumhverfi og árangurstengd laun.  

Áhugasamir sendi upplýsingar á: box@frett.is  
fyrir 1. febrúar merkt „fasteignasala“ 

569 6900          8–16www.ils.is

Starfskraftur
í innheimtu

Hæfniskröfur
Stúdentspróf
Þekking á innheimtu– og lánamálum
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Færni í mannlegum samskiptum og geta til 
að starfa í hóp
Góð enskukunnátta 

Nánari upplýsingar:
Brynhildur Halldórsdóttir, mannauðsstjóri 
569 6900  •  brynhildur@ils.is.

Umsóknum skal skila á starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998 um hús- 
næðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu 
stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna ísl- 
ensku samfélagi með veitingu stofnframlaga og lána, 
og greiningum á húsnæðismarkaði, til þess að stuðla 
að stöðugleika og auka möguleika almennings á að 
eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða öflugan 
einstakling til starfa í innheimtuteymi á 
viðskiptasviði.

Hlutverk innheimtuteymis er að veita 
viðskiptavinum ráðgjöf vegna greiðslu-
erfiðleika og vanskila. Þá sér teymið um 
innheimtu vanskila, útsendingu beiðna, 
skráningu og meðhöndlun uppboðseigna 
og gerð vanskilasamninga. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
Sending milliinnheimtubréfa, greiðslu-
áskorana og nauðungarsölubeiðna
Gerð kröfulýsinga og skjala til stefnuvotta
Skráning og eftirfylgni uppboðseigna
Ráðgjöf til viðskiptavina vegna vanskila
Þátttaka í verkefnum á viðskiptasviði, svo 
sem þróun verk– og þjónustuferla

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•



Ertu ON? 
Mótaðu 
framtíðina 
með okkur

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

Sérfræðingur  
í viðskiptagreiningu 

Sérð þú skóginn fyrir trjánum? 

Viðskiptagreining er mikilvægur hluti af starfsemi 
ON, sem selur rafmagn og þjónustar viðskiptavini á 
samkeppnismarkaði, auk þess sem stöðugt er verið 
að meta ný viðskiptaþróunartækifæri.

Sérfræðingur í viðskiptagreiningu ber ábyrgð á 
greiningu gagna og framsetningu til ákvarðanatöku, 
ásamt því að vera þátttakandi í stefnumótandi 
verkefnum og gegna mikilvægu hlutverki í þróun 
framtíðarverkefna ON.

Ef þú hefur reynslu af greiningu og miðlun upp-
lýsinga og býrð yfir frumkvæði og umbótahugsun, þá 
viljum við heyra frá þér. Þú þarft að hafa verkfræði-, 
viðskipta- eða raunvísindabakgrunn og búa yfir 
drifkrafti og metnaði.

Sölu- og viðskiptastjóri  
á fyrirtækjamarkaði 

Kveikir þú á viðskiptavinum? 

Starfsemi fyrirtækjamarkaðar ON felst meðal 
annars í samskiptum og samningagerð vegna 
raforkusölu til fyrirtækja auk ráðgjafar og þjónustu 
við viðskiptavini.

Sölu- og viðskiptastjóri tekur þátt í stefnumótandi 
ákvörðunum er varða fjölbreyttan hóp viðskipta-
vina til framtíðar og ber ábyrgð á því að framfylgja 
stefnunni í samvinnu við aðra sérfræðinga ON.

Ef þú hefur reynslu af sölu- og/eða viðskipta -
stjórnun, býrð yfir metnaði, frumkvæði og 
samskipta    hæfni þá viljum við heyra frá þér.  
Þú þarft að leitast við að ná fram umbótum og 
þrífast á því að ná árangri. 

Verkefnastjóri 

Ratar þú þegar aðrir villast?

Verkefnastjóri er hluti af teymi tækniþróunar sem 
hefur það hlutverk að byggja upp þekkingu og reynslu 
innanhúss hjá ON varðandi framkvæmdir, úrlausn 
tæknilegra viðfangsefna og verkefnastjórnun.

Verkefnastjóri er lykilaðili í fjárfestingarverkefnum 
ON, kemur að verkefnum á undirbúningsstigi og leiðir 
þau í gegnum hönnun og framkvæmd ásamt því að 
taka þátt í framþróun verklags við verkefnastjórnun 
og sérfræðieftirlit. Við leggjum áherslu á faglega 
verkefnastjórnun og hvetjum alla okkar verkefnastjóra 
til að afla sér alþjóðlegrar IPMA vottunar.

Ef þú hefur reynslu af verkefnastjórnun, býrð yfir frum -
kvæði og ert úrræðagóð(ur) og lipur í samskiptum, 
þá viljum við heyra frá þér. Þú þarft að hafa próf í iðn-, 
tækni- eða verkfræði, hugsa í lausnum og vera með 
góða yfirsýn.

Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna. Við viljum nýta auðlindir af ábyrgð og nærgætni og bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð. 

Hjá Orku náttúrunnar er jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum. Við bjóðum upp á 
fyrsta flokks aðbúnað og fjölskylduvænan vinnutíma. Það er mikil orka í gangi og spennandi verkefni framundan.

Umsóknum skal skilað á ráðningarvef ON, starf.on.is. 
Öll eru hvött til að sækja um störfin, óháð kyni.  
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur - starf@on.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.  
Umsóknarfrestur er til 8. febrúar 2018.

JAFNLAUNAÚTTEKT 
PWC – 2017

UMHVERFISVERÐLAUN ATVINNULÍFSINS
FRAMTAK ÁRSINS

ÍSLENSKA 
ÁNÆGJUVOGIN

ON er á spennandi tímamótum og hjá okkur eru mörg framsækin og krefjandi verkefni í pípunum. 
Til að takast á við þau viljum við bæta drífandi starfsfélögum í hópinn okkar. Við bjóðum þér 
fjölbreyttar áskoranir að takast á við, skemmtilega og skapandi vinnufélaga og stuðning við að 
fylgja hugmyndum þínum og verkefnum eftir allt til enda.



 
Upplýsingafulltrúi 

Helstu verkefni: 

 Efnisöflun, skrif og framsetning fyrir fréttablað vefsíðu og samfélagsmiðla. 
 Samskipti við fjölmiðla, styrktaraðila og samstarfslönd. 
 Kynningar, markaðsmál og fjáröflun. 
 Samstarf við skóla. 

Hæfniskröfur: 

 Reynsla og menntun sem nýtast í starfi. 
 Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta. 
 Brennandi áhugi á málefninu og upplýsingamiðlun. 
 Öguð vinnubrögð, vinnusemi og geta til að starfa bæði sjálfstætt og í hóp. 

Starfshlutfall 75-100% 

Nánari upplýsingar á www.sos.is og hjá framkvæmdastjóra Ragnari Schram í síma 564 2910. 

Umsóknir sendist á netfangið umsokn@sos.is fyrir 5. febrúar. 

SOS Barnaþorpin eru alþjóðleg hjálparsamtök sem hafa séð munaðarlausum og yfirgefnum 
börnum um allan heim fyrir fjölskyldu og heimili síðan 1949. Auk þess hjálpa samtökin 
fátækum barnafjölskyldum til sjálfshjálpar, sinna neyðaraðstoð o.fl. 

 

 

 

 

 

 Upplýsingafulltrúi 
Helstu verkefni: 

•  Efnisöflun, skrif og framsetning fyrir  
fréttablað vefsíðu og samfélagsmiðla. 

•  Samskipti við fjölmiðla, styrktaraðila  
og samstarfslönd. 

•  Kynningar, markaðsmál og fjáröflun. 
•  Samstarf við skóla. 

Hæfniskröfur: 

•  Reynsla og menntun sem nýtast í starfi. 
•  Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta. 
•  Brennandi áhugi á málefninu og upplýsingamiðlun. 
•  Öguð vinnubrögð, vinnusemi og geta til  

að starfa bæði sjálfstætt og í hóp. 

Starfshlutfall 75-100% 

Nánari upplýsingar á www.sos.is og hjá framkvæmdastjóra 
Ragnari Schram í síma 564 2910. 

Umsóknir sendist á netfangið umsokn@sos.is  
fyrir 5. febrúar. 

SOS Barnaþorpin eru alþjóðleg hjálparsamtök sem hafa séð munaðarlausum 
og yfirgefnum börnum um allan heim fyrir fjölskyldu og heimili síðan 1949. 
Auk þess hjálpa samtökin fátækum barnafjölskyldum til sjálfshjálpar, sinna 
neyðaraðstoð o.fl.

Við leitum að flottum stjórnendum til að leiða faglegt starf á tveimur heimilum 
fyrir börn. Viðkomandi einstaklingar þurfa að hafa háskólamenntun sem nýtist 
í starfi, reynslu af stjórnun og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. 

Stjórnunarstörf 
á velferðarsviði

Forstöðumaður Mánabergs, vistheimilis barna 
Barnavernd Reykjavíkur auglýsir eftir forstöðumanni á Mánaberg, vistheimili barna. Heimilið er 
staðsett á Laugarásvegi,  í nálægð við Laugardalinn. Á heimilinu dvelja tímabundið börn að 13 ára 
aldri, sem vistuð eru af barnaverndarástæðum. 

Forstöðumaður skammtímaheimilis Árlandi
Miðgarður, Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness auglýsir eftir forstöðumanni á 
skammtímaheimili fyrir börn með fötlun. Heimilið er staðsett í Árlandi, á fallegum stað við 
Fossvogsdalinn. Á heimilinu eru fötluð börn og ungmenni í tímabundinni dvöl. 

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru 
vinsamlega beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Umsóknarfrestur er til 3. febrúar 2018 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar í umboði velferðarráðs. Á velferðarsviði 
starfa 2.500 starfsmenn á um 100 starfseiningum. Velferðarsvið þjónustar um 20.000 einstaklinga á ári.

Einkunnarorð velferðarsviðs eru Virkni, virðing og velferð. Nánari upplýsingar um starfsemi sviðsins má nálgast á 
velferdarsvid.is og facebook.com/velferdarsvid.

VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Vantar þig vinnu í sumar?

Við leitum að sumarstarfsfólki

Okkur vantar jákvætt, röskt og þjónustulundað starfsfólk í:

            •   álestra
            •   greiningu á skekkjumörkum gagna vegna umhver�sskýrslu
            •   kostnaðar- og orkunotkunargreiningar fyrir CarbFix
            •   mötuneyti
            •   notendaþjónustu upplýsingatækni
            •   smáforritasmíði og gagnavinnslu
            •   sýnatöku á vinnslusvæðum Veitna og Orku náttúrunnar
            •   tilraunir með blöndun ólíkra jarðhitavökva
            •   �okksstjórn viðhaldsteymis gönguleiða
            •   viðhaldsteymi gönguleiða
            •   þjónustuver

Við leggjum áherslu á gott vinnuumhver�, öryggi og �ölbreytni. 

Jafnréttismál eru okkar hjartans mál og því hvetjum við stráka jafnt sem 
stelpur til að sækja um. 

Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef OR, starf.or.is, þar sem 
nánari upplýsingar um stör�n er að �nna. Einnig er hægt að senda inn 
fyrirspurnir á netfangið starf@or.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2018.

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

OR er �ölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með 
mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu 
röð hvað snertir öryggi, vinnuumhver� og möguleika 
til að samræma vinnu og �ölskylduábyrgð.
 

Kynningarmiðstöð íslenskrar 
mynd listar óskar eftir að 
ráða framsækinn og dugmikinn 
einstakling í 50% stöðu 
verkefnastjóra Ná
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Fjölskylduþjónusta
»    Liðsmenn

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Sálfræðingur 60% starf

Grunnskólar
»    Forfallakennari - Hraunvallaskóli
»    Náms- og starfsráðgjafi - Skarðshlíðarskóli

Leikskólar
»    Deildarstjóri - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Þroskaþjálfi - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Vesturkot

Málefni fatlaðs fólks
»    Hlutastarf - Svöluhraun
»    Starf á heimili fatlaðs fólks í Áslandshverfi
»    Starf á skammtímavistun fyrir fatlað fólk

Sumarstörf
»    Forstöðumaður sumarstarfa
»    Yfirflokkstjórar Vinnuskóla Hafnarfjarðar

Þjónustumiðstöð
»    Húsasmiður í þjónustumiðstöð
»    Tækjamaður
»    Umsjónarmaður eigna
 

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

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Störf í
málmiðnaði
Rennismiður
Vegna aukinna verkefna óskar Héðinn hf. 
eftir að ráða vanan rennismið til starfa. 
Um er að ræða krefjandi og áhugaverð 
verkefni við viðhald og nýsmíði.
 
Ryðfrí smíði
Héðinn hf. leitar að starfsmanni 
með reynslu af ryðfrírri smíði.
 
Við leitum að mönnum sem geta starfað 
sjálfstætt og af dugnaði, eiga gott með 
samskipti og eru stundvísir.
 
Umsóknir óskast sendar á 
atvinna@hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Fræðsludeild
Fræðsludeild félagsins mótar stefnu í fræðslu- og 
forvarnarmálum í nánu samstarfi við aðrar deildir 
og starfsmenn félagsins. Deildin hefur umsjón með 
endurbótum fræðsluefnis ásamt því að útbúa nýtt 
efni og miðla efni til ólíkra markhópa með fjölbreytt-
um hætti. 

Í Fræðsludeildina leitum við að skapandi, skipu-
lögðum, sjálfstæðum og drífandi starfsmanni til starfa 
að fræðslu og forvörnum. Um hlutastarf getur verið 
að ræða. 

Starfið gerir kröfu um mikla færni í að tjá sig í riti og 
ræðu, þjónustulund, sjálfstæði og frum  kvæði í starfi, 
skipulagshæfileika, færni og lipurð í samskiptum. 
Umsækjendur skulu vera heilbrigðisstarfsmenn. 
Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi er kostur. Góð 
íslenskukunnátta er áskilin svo og þekking á ensku 
og Norðurlanda máli. 

Umsóknir, ásamt náms- og starfsferilsskrám og 
afritum af prófskírteinum og starfsleyf um, skal 
senda Höllu Þorvaldsdóttur, framkvæmdastjóra, 
á netfangið halla@krabb.is í síðasta lagi 11. 
febrúar nk. Halla veitir einnig nánari upplýsingar. 

Krabbameinsskrá
Hjá Krabbameinsskrá eru skráð öll krabba mein 
sem greinast hjá þjóðinni. Einnig eru þar stundaðar 
faraldsfræðilegar rannsóknir er tengjast orsökum og 
útbreiðslu krabbameina og horfum krabbameins-
sjúklinga. 

Til starfa hjá Krabbameinsskrá vantar okkur starfs-
mann til skráningar á krabbameinum frá 1. apríl nk. 
Um er að ræða 80% starf með möguleika á sveigjan-
legum vinnutíma.

Starfið er fjölbreytt og lifandi. Gerð er rík krafa um 
frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum. 
Kunnátta í ensku er nauðsynleg svo og góð tölvu-
færni. Þekking á einu Norðurlanda máli  er æskileg. 

Starfið gerir kröfu um háskólamenntun, helst á 
heilbrigðissviði.

Launakjör fara eftir kjarasamningi við viðeigandi 
stéttarfélags.

Umsóknir, ásamt náms- og starfsferilsskrám og 
afritum af prófskírteinum og starfsleyfum, skal 
senda Elínborgu Ólafsdóttur, deildarstjóra á 
netfangið ella@krabb.is í síðasta lagi 11. febrúar 
nk. Elínborg veitir einnig nánari upplýsingar. 

Ráðgjafarþjónusta
Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins er upplýs-
inga- og stuðningsþjónusta fyrir fólk sem greinst 
hefur með krabbamein og aðstandendur þess. Mark-
mið þjónustunnar er að aðstoða fólk við þær breyttu 
aðstæður sem greining krabbameins veldur.

Í Ráðgjafarþjónustuna leitum við að tveimur 
starfsmönnum til starfa hið fyrsta:

a) Félagsráðgjafi í 100% starf. Starfið felur í 
sér ráðgjöf, fræðslu og stuðning, með sérstaka 
áherslu á réttindi og hagsmunamál. Félagsráð-
gjafi uppfærir fræðsluefni og sér um fræðslu og 
kynningar um réttindamál. Símaráðgjöf er hluti af 
daglegu starfi. Unnið er í þverfaglegu teymi þar 
sem allir taka virkan þátt í þróun og uppbyggingu 
þjónustunnar.

Starfið gerir kröfur um góða samskiptafærni, 
faglegan metnað og reynslu í að tjá sig í ræðu og 
riti. Gott vald á ensku er nauðsynlegt og þekking 
á Norðurlandamáli kostur. Starfsreynsla með 
krabbameinssjúklingum er kostur.

b) Starfsmaður í móttöku í 50% starf. Starfið 
er mjög fjölbreytt og felur m.a. í sér að viðhalda 
hlýlegu viðmóti í Ráðgjafarþjónustunni, taka á 
móti gestum, að undirbúa viðburði og skipulagða 
dagskrá, sinna símsvörun og skráningu á viðburði 
auk tilfallandi starfa í sal og eldhúsi.

Starfið gerir kröfu um þjónustulund, samstarfs
hæfileika, sveigjanleika og getu til að ganga í 
fjölbreytt störf.

Launakjör fara eftir kjarasamningum við viðeigandi 
stéttarfélag. 

Umsóknir um bæði störfin, ásamt náms- og 
starfsferilsskrá og starfsleyfum, skal senda 
Sigrúnu Lillie Magnúsdóttur, forstöðukonu Ráð-
gjafarþjónustunnar, á netfangið sigrunli@krabb.is, 
í síðasta lagi 11. febrúar nk. Sigrún veitir einnig 
nánari upplýsingar. 

Vilt þú taka þátt  
í baráttunni gegn  
krabbameinum?
Krabbameinsfélagið leitar að metnaðarfullum starfsmönnum sem hafa brennandi 
áhuga á að vinna að markmiðum Krabbameinsfélags Íslands: að fækka þeim sem 
greinast með krabbamein, draga úr dauðsföllum af völdum krabbameina og bæta 
lífsgæði sjúklinga og aðstandenda þeirra. 

www.krabb.is

Blikksmíði ehf
Óskar eftir vönum  

aðstoðarmönnum við blikksmíði

Upplýsingar í síma  893 46 460 eða
blikksmidi@simnet.is



Forstöðumaður 
upplýsinga- og 
þjónustudeildar

Stjórnsýslusvið Akureyrarbæjar óskar  
eftir að ráða í stöðu forstöðumanns  

upplýsinga- og þjónustudeildar. 

Um er að ræða 100% starf og er æskilegt að viðkomandi  
geti hafið störf sem fyrst.

Upplýsinga- og þjónustudeild er ein þriggja deilda innan  
stjórnsýslusviðs Akureyrarbæjar. Á deildinni er veitt 
margvísleg þjónusta s.s. við bæjarstjóra, kjörna fulltrúa, 
bæjarráð, bæjarstjórn og nefndir, starfsmenn og íbúa 
Akureyrarbæjar.

Undir deildina heyra alþjóðastofa, skjalasafn,  skjalakerfi og 
innleiðing rafrænnar stjórnsýslu, heimasíða Akureyrarbæ-
jar, þjónustuanddyri, skrifstofa Akureyrarbæjar í Hrísey, rek-
stur Ráðhússins og skrifstofubyggingarinnar í Glerárgötu 26, 
húsvarsla, rekstur mötuneytis fyrir starfsmen Ráðhúss og 
Glerárgötu 26 og samskipti við hverfisnefndir og hverfisráð.

Helstu verkefni eru:
•	Er	næsti	yfirmaður	starfsmanna	upplýsinga-	og	

þjónustudeildar og ber ábyrgð á starfsemi deildarinnar, 
fjárhag og þeim starfsmönnum sem tilheyra deildinni.

•	Sér	um	gerð	dagskrá	funda	bæjarráðs	í	samráði	við	
formann bæjarráðs,situr undirbúningsfundi vegna  
þeirra og er ritari ráðsins.

•	Sér	um	gerð	dagskrár	funda	bæjarstjórnar	í	samráði	 
við forseta bæjarstjórnar.

•	Fjárhagsáætlanagerð,	yfirferð	og	samþykkt	reikninga	og	
ábyrgð á að útgjöld deildarinnar fari ekki yfir fjárheimildir.

•	Yfirumsjón	með	fjölbreyttum	verkefnum	deildarinnar	og	
þátttaka	í	ýmsum	verkefnum	sem	unnið	er	að	á	Stjórn-
sýslusviði.

•	Vinnur	að	innri	gæðamálum	á	sviðinu.
•	Innleiðir	og	þróar	nýjungar	í	þjónustu.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi.
•	Þekking	og	reynsla	af	stjórnsýslu	sveitarfélaga.
•	Reynsla	og	þekking	af	stjórnun	og	rekstri	er	kostur.
•	Vilji	til	nýsköpunar	og	geta	til	innleiðingar	nýrra	 

hugmynda og vinnubragða.
•	Góð	íslenskukunnátta	og	geta	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti.
•	Mjög	góð	almenn	tölvukunnátta.
•	Þekking	á	skjalakerfinu	OneSystem	kostur.	
•	Teymishugsun,	lipurð	og	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 29. janúar 2018

ÖRYGGISVERÐIR 
SECURITY GUARDS

(PERMANENT AND TEMPORARY POSITIONS)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöður  
öryggisvarða lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar 2018.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking individuals for the 
positions of Security Guards. 

The closing date for these postions is February 4, 2018.  
Application forms and further information can be found on the 
Embassy’s home page: https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

Please send your application and resumé to:  
reykjavikvacancy@state.gov

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY: The U.S. Mission provides equal op-
portunity and fair and equitable treatment in employment to all people without 

regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, political 
affiliation, marital status, or sexual orientation

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

Helstu verkefni og ábyrgð: 
•  Umsjón og frágangur launakeyrslu.
•  Uppgjör, afstemmingar og skýrslugerð vegna  

launavinnslu.
•  Umsjón og skýrslugerð vegna viðveruskráningar.
•  Leiðbeiningar og upplýsingagjöf til stjórnenda og 

annarra starfsmanna um verkferla launavinnslu og 
viðveruskráningar.

•  Greining og tölfræðileg úrvinnsla gagna.
•  Þátttaka í öðrum verkefnum rekstrar- og  

skrifstofuþjónustu.

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 12. febrú-
ar 2018. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. 
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Laun greiðast skv. kjarasamningi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður Gautason, aðstoðarframkvæmdastjóri rekstrar og upplýsingatækni, 
netfang: thordur.gautason@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang: mannaudur@
sedlabanki.is  

Við leitum að aðila í starf sérfræðings í rekstrar- og skrifstofuþjónustu. Um er að ræða 100% starf sem er á sviði 
rekstrar- og upplýsingatækni. Starfsaðstaða er í Reykjavík.

Sérfræðingur hjá Seðlabanka Íslands

Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Stúdentspróf er skilyrði, háskólamenntun er kostur.
•   Reynsla og þekking af launavinnslu er skilyrði.
•   Þekking á viðveruskráningarkerfinu Vinnustund  

er kostur.
•   Þekking á kjarasamningum Samtaka starfsmanna 

fjármálafyrirtækja er kostur.
•   Góð greiningarhæfni og nákvæmni í vinnubrögðum.
•   Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
•   Framúrskarandi samskiptahæfileikar og  

þjónustulund

Starf lektors í umhverfisskipulagi  
við Auðlinda- og umhverfisdeild  
Landbúnaðarháskóla Íslands

Starf lektors í umhverfisskipulagi 
við Auðlinda- og umhverfisdeild 

Laust er til umsóknar 100% starf lektors í umhverfisskipulagi við Auðlinda- og 
umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands. Starfið felur í sér skyldur sem  
lúta að rannsóknum, kennslu og stjórnun í Auðlinda- og umhverfisdeild.

MeðAL MenntunAr- og hæfniSkrAfA eru:
• Samstarfshæfni og lipurð í samskiptum 
• Meistarapróf í landslagsarkitektúr
• góð grunnþekking  og hæfni í landmótunarvinnu og hönnun
• reynsla og færni í notkun helstu hönnunarforrita (Adobe, Sketchup, Cad) er skilyrði
• reynsla af kennslu, geta og vilji til þess að þróa nýjar aðferðir til þekkingarmiðlunar  
   á fræðasviðinu
• æskilegt er að umsækjandi hafi átt aðild að rannsóknarverkefnum og öflun styrkja  
  í samvinnu við aðra

frekari upplýsingar veitir Auður Magnúsdóttir deildarforseti Auðlinda- og umhverfisdeildar  
í síma 433 5000 eða með tölvupósti (audur@lbhi.is) og á heimsíðu skólans lbhi.is 

umsóknarfrestur er til 20. febrúar. Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands  
b/t Arna Garðarsdóttir, Ásgarði, 311 Hvanneyri eða í tölvupósti arnag@lbhi.is. 

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um 
vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið, kynningarbréf þar sem m.a. koma fram upplýsingar 
um samskiptahæfni umsækjanda, rannsóknaráherslur og hugmyndir um kennsluaðferðir og þróun 
þekkingarmiðlunar á sviðinu.  Nánari upplýsingar má finna á lbhi.is

Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Auglýsing getur gilt  
í allt að sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
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Starfsmenn við  
aðhlynningu –  

sumarafleysingar
Við á Sólvangi leitum eftir ábyrgðarfullum, jákvæðum og 
duglegum sumarstarfsmönnum til starfa við aðhlynningu. 
Lögð er áhersla á metnað í starfi, skipulögð vinnubrögð, 
jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í sam-
skiptum. Aldursviðmið er 18 ára. 

Starfshlutfall og ráðningartímabil er samkomulagsatriði. 
Umsóknarfrestur er til og með 19.02 2018

Sólvangur er rótgróið hjúkrunarheimili í fallegu hverfi 
sem mun taka á sig nýja mynd haustið 2018 þegar nýtt 
hjúkrunar heimili verður tekið í notkun.Það eru því  
spennandi tímar framundan. Viltu vera með?

Nánari upplýsingar veitir
Hildur Björk Sigurðardóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar,  
hildur@solvangur.is

Umhverfisstofnun 
auglýsir tvö störf

Hjá Umhverfisstofnun eru tvö störf  
laus til umsóknar.

SÉRHÆFÐUR RITARI
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf 
sérhæfðs ritara. Í boði er �ölbreytt starf á líflegum 
vinnustað með helstu sérfræðingum landsins í 
umhverfismálum.

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2018. 

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á SJÁLFBÆRUM 
VEIÐUM Á FUGLUM OG SPENDÝRUM?
Veiði- og verndarteymi Umhverfisstofnunar leitar 
að starfsmanni með brennandi áhuga á sjálfbærum 
veiðum á fuglum og spendýrum. Í boði er kre�andi 
starf þar sem lögð er áhersla á teymisvinnu og 
samstarf með ýmsum stofnunum. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018. 

ÍTARLEGRI UPPLÝSINGAR
Ítarlegri upplýsingar um bæði störfin, helstu verkefni 
og hæfniskröfur til starfanna er að finna á starfatorg.is 

og www.umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi 

Umsóknarfrestur fyrir hvort starf er tilgreindur 
hér að ofan. Umsóknir skulu sendar til 

Umhverfisstofnunar, á netfangið ust@ust.is.

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Markaðsstofa Kópavogs er 
sjálfseignarstofnun sem hefur 
það hlutverk að efla ímynd og 
atvinnuþróun í Kópavogi, starfa 
að ferða- og markaðsmálum 
og stuðla þannig að því að efla 
lífsgæði og glæða mannlíf og 
atvinnulíf í bænum. Markaðs-
stofan er brú á milli atvinnulífs 
og stjórnsýslu bæjarins og tengir 
saman ólíka hagsmunahópa í 
bænum.

Verkefnastjóri
Markaðsstofu Kópavogs

 

Starfssvið:
•  Sinnir daglegum verkefnum og öðru því sem fellur undir  
 verksvið verkefnastjóra. 
• Ráðgjöf og þjónusta við aðildarfélög og viðskiptavini  
 Markaðsstofunnar
•  Verkefnastjóri hefur frumkvæði, samræmir og leiðir  
 saman ólíka hagsmuni og sjónarmið í bænum í því skyni  
 að efla samkeppnishæfni Kópavogs um íbúa, fyrirtæki 
 og ferðamenn.
•  Verkefnastjóri ber ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri  
 Markaðsstofu Kópavogs. Hann hefur yfirumsjón með  
 þeim verkefnum sem heyra undir Markaðsstofu og ber  
 ábyrgð gagnvart stjórn Markaðsstofunnar.
•  Umsjón og eftirfylgni með heimasíðu- og    
 samfélagsmiðlum.
•  Ber ábyrgð á kynningar- og markaðsmálum
•  Stuðlar að samstarfi bæjaryfirvalda, fyrirtækja, samtaka,  
 íþróttafélaga, menningarstofnana, viðburðahaldara og  
 einstaklinga í Kópavogi.

Menntunar og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða starfsreynsla 
 úr sambærilegu starfi.
•  Reynsla af markaðs- og kynningarmálum.
•  Reynsla af notkun samfélagsmiðla í starfi.
•  Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
•  Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
•  Góð almenn tölvukunnátta.
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Leiðtoga- og skipulagshæfileikar.
• Hugmyndaauðgi og lausnamiðuð nálgun við úrlausn  
 verkefna.
•  Hæfileiki til tjáningar í ræðu og riti.
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til 
10. febrúar nk.

Umsóknum skal skila rafrænt
á netfangið 
markadsstofa@kopavogur.is 

Umsókn skal fylgja ítarlegt 
kynningarbréf þar sem kemur 
fram rökstuðningur á færni 
viðkomandi í starfið. 

Allar frekari upplýsingar veitir 
Anna María Bjarnadóttir í síma 
893-1063 milli kl. 17-18.

Markaðsstofa Kópavogs auglýsir eftir verkefnastjóra. 
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf fyrir einstakling sem hefur brennandi áhuga á 
markaðsmálum. Um er að ræða hálft stöðugildi í 6 mánuði með möguleika á framlengingu. 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi VR. 

Hefur þú kíkt 
á Job.is?
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Launafulltrúi Seðlabanki Íslands Reykjavík 201801/238
Læknar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/237
Heimilislækningar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/236
Mannauðssérfræðingur Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201801/235
Lektor í umhverfisskipulagi Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201801/234
Framkvæmdastjóri lækninga Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201801/233
Starfsmaður í innheimtu Íbúðalánasjóður Reykjavík 201801/232
Sérfræðingur í landupplýsingum Þjóðskrá Íslands Akureyri 201801/231
Móttökuritari Kærunefnd útlendingamála Reykjavík 201801/230
Eðlisfræðingur Geislavarnir ríkisins Reykjavík 201801/229
Verkefnastjóri Endurmenntun Háskóla Íslands Reykjavík 201801/228
Sjúkraliði eða sótthreinsitæknir Landspítali, skurðstofur  Reykjavík 201801/227
Læknanemar, sumarafleysing Landspítali, geðsvið Reykjavík 201801/226
Hjúkrunarfræðingar/Ljósmæður Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201801/225
Lyfjatæknir Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201801/224
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, göngudeild taugasjúkd. Reykjavík 201801/223
Lífeindafræðingar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201801/222
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201801/221
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201801/220
Ljósmæður Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201801/219
Nýdoktor Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201801/218
Lektor Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201801/217
Lektor Háskóli Íslands, Tannlæknadeild Reykjavík 201801/216
Lektor í stjórnunarfr. menntastofn. Háskóli Íslands Reykjavík 201801/215
Launafulltrúi ÁTVR Reykjavík 201801/214
Sérfræðingur Rannsóknamiðstöð ferðamála Reykjavík 201801/213
Lektor í stjórnun Háskólinn á Akureyri Akureyri 201801/212
Aðstoðarmaður, sjúkrahúsapótek Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201801/211
Sjúkraliði/sjúkraliðanemi Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201801/210
Eftirlitsmaður Vinnueftirlitið Akranes 201801/209
Sérfræðingar í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201801/208
Aðalvarðstjóri almennrar deildar Lögreglustjórinn á Suðurlandi Selfoss 201801/207
Sérfræðingur Ríkisendurskoðun Reykjavík 201801/206
Löggildur endurskoðandi Ríkisendurskoðun Reykjavík 201801/205
Sérhæfður ritari Umhverfisstofnun Reykjavík 201801/204
Sérfræðingur Umhverfisstofnun Reykjavík 201801/203
Hjúkrunarfr., hjúkr.-/læknanemar Sólvangur, sumarafleysing Hafnarfjörður 201801/202
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201801/201
Aðstoðarm. í umönnun, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/200
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201801/199
Geislafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201801/198
Lífeindafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201801/197
Námsstaða deildarlæknis Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201801/196
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, heila-, tauga- og bækl. Reykjavík 201801/195
Embætti prests  Biskupsembættið Patreksfjörður 201801/194
Embætti prests  Biskupsembættið Snæfellsbær 201801/193

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Matráður við leikskólann Sólhvörf

· Aðstoðarmaður í eldhús í Sólhvörfum  

· Deildarstjóri í Austurkór  

· Deildarstjóri í Fífusölum  

· Deildarstjóri í Læk  

· Deildarstjóri í Sólhvörfum  

· Leikskólakennari í Efstahjalla  

· Leikskólakennari í Kópasteini  

· Leikskólakennari í Marbakka  

· Leikskólakennari í Sólhvörfum  

· Leikskólakennari/leiðbeinandi í Austurkór  

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi í Læk  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi, ofl. í Marbakka  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Grænatúni   

Grunnskólar

· Frístundaleiðbeinandi í Hörðuvallaskóla   

· Skólaritari í Kársnesskóla  

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Álfhólsskóla  

Velferðarsvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk  

· Deildarstjóri á áfangaheimili fyrir fatlað fólk  

· Starfsmenn óskast við þjónustu við fatlað fólk  

Annað

· Eftirlitsverkstjóri Þjónustumiðstöðvar  

· Félagsráðgjafi í ráðgjafa- og íbúðardeild   

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

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

Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist á  

bjornsbakari@bjornsbakari.is

Merkt ATVINNA

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Hveragerðisbær óskar eftir 
félagsráðgjafa til starfa

Félagsráðgjafi óskast til starfa hjá Hveragerðisbæ. 
 Um er að ræða 80% starf í afleysingu í eitt ár. Samstarf 
er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði skóla- og 
velferðarþjónustu. Einn forstöðumaður er yfir svæðinu  
og er sameiginleg skólaþjónustu- og velferðarnefnd.  
Forstöðumaður hefur yfirumsjón með faglegu starfi og 
ráðgjöf. Sveitarfélögin bjóða upp á fjölbreytt verkefni á sviði 
skóla- og velferðarmála, svigrúm til nýrra verkefna  
og vinnubragða.

Helstu verkefni starfsins eru:
• Félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð
• Barnavernd,
• Önnur verkefni sem falla undir lög um félagsþjónustu 
   sveitarfélaga.

Hæfniskröfur:
• Félagsráðgjafamenntun.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.
• Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu  
berist til Maríu Kristjánsdóttur, forstöðumanns Skóla- og 
velferðarþjónustu Árnesþings á netfangið  
maria@hveragerdi.is fyrir 15.febrúar 2018.  

Laun eru samkvæmt  kjarasamningi Samband íslenskra 
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Ert þú hjúkrunarfræðingur eða 
hjúkrunarnemi og hefur áhuga á 

að taka þátt í uppbyggingarstarfi?
Við leitumst eftir að ráða hjúkrunarfræðinga og  
hjúkrunarnema til sumarstarfa á hjúkrunarheimilið 
Sólvang. Faglegur metnaður, jákvætt viðmót, sjálfstæð 
vinnubrögð og íslenskukunnátta eru skilyrði. 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 
hafa gert. Starfshlutfall og ráðningartímabil er samkomu-
lagsatriði. Umsóknarfrestur er til og með 28.02.2018

Sólvangur er rótgróið hjúkrunarheimili í fallegu hverfi sem 
mun taka á sig nýja mynd haustið 2018 þegar nýtt hjúkrun-
arheimili verður tekið í notkun.Það eru því spennandi tímar 
framundan. Viltu vera með?

Nánari upplýsingar veitir
Hildur Björk Sigurðardóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar,  
hildur@solvangur.is

Lögmenn Laugardal óska eftir 
samstarfi við duglegan lögmann. 
Óskað er eftir einstaklingi sem er 
jákvæður, hugmyndaríkur og með 
framúrskarandi samskiptahæfni.
Fyrirspurnir og umsóknir sendist á 
johann@llaw.is fyrir 9. febrúar n.k.

Lögmenn athugið!

Vegna aukins fjölda verkefna 
leitar Pipar\TBWA að eldkláru 
fólki með sérfræðiþekkingu í 
markaðssetningu á netinu. 

Markaðssetning
á netinu

Starfssvið \ hæfniskröfur:

Víðtækur skilningur á stafrænni markaðssetningu 
og leiðum í kostuðum leitarniðurstöðum.

Mikil þekking á Google umhverfinu (Analytics, 
Adwords, Tag Manager, Optimize o.fl.).

Víðtæk reynsla af skipulagningu, uppsetningu og 
utanumhaldi á herferðum á leitarvélum s.s. Google, 
Bing, Yahoo ofl.

Þekking á aðferðafræði A/B prófana ásamt færni í 
uppsetningu og framkvæmd.

Færni í gagnagreiningu ásamt getu til að varpa 
niðurstöðum yfir í framkvæmanlegar aðgerðir.

Starfssvið \ hæfniskröfur:

Yfirgripsmikil þekking og skilningur á stafrænum 
markaðsboðskiptum og krossmiðlun þeirra.

Færni í að setja fram og kaupa efni á samfélagsmiðlum 
fyrir breiðan hóp viðskiptavina ásamt því að lesa úr 
upplýsingum þar að lútandi og miðla þeim.

Mikil þekking á Facebook umhverfinu (Business Face-
book, Facebook pixel, Facebook insight o.fl.).

Eftirfylgni og greining gagna, hæfni til að koma auga á 
hindranir og leiðir til að gera enn betur.

Stefnumótun, ráðgjöf og áætlanagerð í markaðs-
setningu á samfélagsmiðlum.

Brennandi áhugi á samfélagsmiðlum og virkni þeirra.

Sérfræðingur 
í Google 
markaðssetningu

Sérfræðingur í 
markaðssetningu 
á samfélagsmiðlum

1.

2.

Menntun og reynsla:

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir bæði störfin eru einfaldar. Við sækjumst eftir fólki með starfs-
reynslu í netmarkaðssetningu. Háskólamenntun sem nýtist í starfi er mjög æskileg ásamt ríkum 
vilja til að setja sig stöðugt inn í og tileinka sér nýjungar á sviði netmarkaðssetningar. Í því felst 
jafnframt að enskukunnátta þarf að vera mjög góð. Æskilegt er að geta sýnt fram á árangur af 
fyrri störfum.

Umsóknir ásamt ferilskrá berist á netfangið umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 4. febrúar 2018. 

Pipar\TBWA er með jafnlaunavottun VR 
og er meðal fyrirmyndarfyrirtækja VR 2017



Nordens Hus søger projektleder til at varetage 
sekretariaterne for Nordisk Råds to litteratur-
priser og Nordisk Ministerråds projekter på 

børne- og ungdomslitteraturområdet.

Nordens Hus er sekretariat for Nordisk Råds litteraturpris og 
Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Nordens Hus har 
også en central rolle i Nordisk Ministerråds arbejde med børne- 
og ungdomslitteratur med adskillige projekter i hele Norden.

Din arbejdsplads er i Nordens Hus i Reykjavik, men du arbejder i 
tæt dialog med Nordisk Ministerråds kultur- og kommunikation-
safdelinger i København. Alt efter kvalifikationer, vil stillingen 
muligvis kunne suppleres med andre opgaver i Nordens Hus, 
da arbejdet som leder af sekretariaterne ikke er normeret til en 
fuldtidsstilling.

Vi søger dig som:
• Har relevant uddannelse/arbejdserfaring
• Har et godt kendskab til og stor interesse for nordisk litteratur.
• Er god relations- og netværksskaber. 
• Du skal være god til at repræsentere og formidle Nordisk Råds 

litteraturpriser og Nordisk Ministerråds arbejde med børne- og 
ungdomslitteratur.

• Har erfaring med administrativt arbejde, gerne et internationalt 
eller politisk arbejde, og med at styre store projekter efter mål- 
og resultatkontrakter.

• Gode kommunikative evner – flydende mundtligt og skriftligt på 
mindst et skandinavisk sprog og engelsk.

Om dig:
Vi forventer, at du har en struktureret og målrettet arbejdsform. 
Du er selvstændig, har overblik og er selvkørende. Du er et initi-
ativrigt og skabende menneske. Du er en god kollega, har gode 
samarbejdsevner, et godt overblik og lader dig ikke så let stresse 
i en travl hverdag.

Arbejdet kræver en del rejseaktivitet som du skal have lyst til og 
kunne klare.

Nordens Hus er en af Nordisk Ministerråds institutioner og følger 
ansættelsesreglerne for disse. Stillingen er tidsbegrænset til fire 
år med mulighed for max. fire års forlængelse.

Ansøgningsskema udfyldes på www.norden.org 

Ansøgningen skal vedlægges et CV og en motiveret ansøgning, 
der begrunder interessen for at søge og redegør for de personlige 
kvalifikationer i forhold til jobbet. Ansøgningen skal være på et 
skandinavisk sprog (dansk, svensk eller norsk).

Ansøgningsfrist mandag den 12. februar kl. 24:00 dansk tid.

Se mere om Nordens Hus i Reykjavik på www.nordichouse.is og 
læs om Nordisk Ministerråd og litteraturpriserne på www.norden.
org

Yderligere information fås ved henvendelse til direktør Mikkel 
Harder Munck-Hansen, tlf. +354 551 70 30. 

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Smárinn vestan Reykjanesbrautar. Sunnusmári 1-17.  
Breytt deiliskipulag. 
Smárinn vestan Reykjanesbrautar. Sunnusmári 1-17. 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 Sunnusmára 1-17. 

Skipulagssvæðið sem er um 0.7 ha að stærð afmarkast af lóðarmörkum Sunnusmára 2-8 til norðurs, Sifursmára 12 til 
austurs, Hlíðasmára 17 og 19 til suðurs og Sunnusmára 19 til 27 til vesturs.

Í breytingunni felst að reitir A08 og 09 eru sameinaðir og tilfærsla á byggingarreit ofanjarðar til að stækka garðsvæði 
(inngarð) innan reitsins. Í tillögunni felst jafnframt að fjölga íbúðum úr 133 í 165 og breyta fyrirkomulagi bílastæða.  
Innkeyrsla að lóðinni er færð frá Hæðarsmára í Sunnusmára sem fækkar innkeyrslum inn í reitinn. Einnig felst í  
tillögunni að hækka eina bygginu um 2 hæðir þannig að hún verði 9 hæðir í stað 7 hæða, auka byggingarmagn um 
1.000 m2, (fer úr 15.428 m2 í 16.428 m2 án kjallara) og fjölga bílastæðum í kjallara. Bílastæðakrafan 1,0 til 1,2 stæði á 
íbúð er óbreytt miðað við gildandi deiliskipulag. Í tillögunni kemur fram staðsetning djúpgáma. 

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:500 ásamt greinargerð, skýringarmyndum dags. 13. desember 2017. Nánar 
vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga er til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags- og  
byggingardeildar 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 19. mars 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr 
skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu 
á deiliskipulagi:

Ofangreind tillaga verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar 
Þverholti 2, frá 20. janúar 2018 til og með 3. mars 2018, svo að 
þeir sem þess óska geti kynnt sér hana og gert við hana 
athugasemd. Tillagan eru einnig birt á heimasíðu Mosfellsbæjar 
á slóðinni : 

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar 

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til 
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, 
eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 3. mars 2018.

20. janúar 2018,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar 

olafurm@mos.is

Lækjarhlíð 1A, Íþróttamiðstöðin Lágafelli  
Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi Lækjarhlíð 1A, 
Íþróttamiðstöðin Lágafelli. Breytingin felst 
í eftirfarandi:

• Breytingin felur í sér að lóðin og byggingarreitur
hennar eru stækkuð til vesturs vegna
fyrirhugaðrar viðbyggingar, S-3V, við
íþróttamiðstöðina á svæðinu. Lóðin stækkar um
559 fm. Fyrirhugað byggingarmagn viðbyggingar
S-3V verður að hámarki 1000 fm. í kjallara og
jarðhæð. Ekki er um að ræða aðrar breytingar
á lóðinni.

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI ÓSKAST
COMMERCIAL PROPERTY FOR LEASE/PURCHASE

The Delegation of the European Union to Iceland is 
searching for office space to be leased or purchased.  

More information on our web site:  www.esb.is

     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 

Blikksmíði ehf
Óskar eftir vönum  

aðstoðarmönnum við blikksmíði

Upplýsingar í síma  893 46 460 eða
blikksmidi@simnet.is
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Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Skóli, menningarhús, bókasafn og sundlaug 
áfangi  4. og 5. Uppsteypa og utanhússfrágangur, 
EES útboð nr. 14085
• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar 2018, 
hverfi 1, 2 og 3, útboð nr. 14139.
• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar 2018, 
hverfi 4 og 5, útboð nr. 14140.
• Tennisvellir Víkings - Tennis-gervigras, 
útboð nr. 14145.
• Rammasamningur um drykkjar-, mat- og 
þurrvöru, EES útboð nr. 14142.

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

Útboð nr. 20268

Fljótsdalsstöð
Umhirða vega og svæða 

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í umhirðu vega og svæða 
Fljótsdalsstöðvar í samræmi við útboðsgögn nr. 20268.

Verkið felst í að sinna hefðbundinni viðhaldsvinnu á rekstrar-
svæði Fljótsdalsstöðvar, opna vegi og slóða að vori, lagfæra 
úrrennsli og hreinsa snjó frá mannvirkjum. Yfirfara og laga 
upplýsinga- og umferðarmerki, snjóstikur, vegræsi, vegrið, 
hellulögn og hleðsluveggi. Gera við slitlög, hreinsa og lag-
færa grjótvarnargirðingu utan í Kárahnjúk, gerð bakka varna 
ásamt því að sinna öðrum tilfallandi verkefnum. 

Helstu magntölur eru:
Tímavinna verkamanna 400 klst
Tímavinna vinnuvéla 2450 klst
Tímavinna vörubifreiða 1350 klst
Vélaflutningar 5000 km
 
Vinnusvæðið er að mestu í um 600 til 800 metra hæð yfir 
sjávarmáli. 

Gert er ráð fyrir að verk geti hafist í byrjun maí 2018.

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is 

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 
Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 20. febrúar 2018 
þar sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
HREINSUN GRÓÐURBEÐA
Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í hreinsun 
gróðurbeða meðfram stofnleiðum í Hafnar rði. 

Beðin eru samtals um 11.753 m2. 
Um er að ræða beð að mismunandi lögun og 
mismiklum gróðri. Tilboð verða opnuð hjá umhverfis- 
og skipulagsþjónustu þann 2. febrúar 2018 kl 10:30

Útboðsgögn eru til sölu hjá umhverfis- og  
skipulagsþjónustu Hafnarfjarðar, Norðurhellu 2.
Verð kr. 2.000,-

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Umhverfissvið Mosfellsbæjar auglýsir eftir þátttakendum í 
forvali fyrir alútboð vegna: 

byggingar á fjölnota íþróttahúsi við 
Varmá í Mosfellsbæ 

Stærð hússins verður um 3.850 m² (74 x 52 m) auk anddyrisbygg-
ingar. Í húsinu verður knattspyrnuvöllur lagður gervigrasi og 
hlaupa braut við hlið vallarins ásamt gangbraut umhverfis völlinn.

Gert er ráð fyrir að húsið verði byggt úr tvöföldum PVC dúk á 
stálgrind en undirstöður verði steinsteyptar og einnig verði hluti 
útveggja steinsteyptir. Skila skal fullbúnu húsi að utan og innan, 
með fullfrágenginni lóð. Almennt gildir að fastabúnaður er innifalinn 
en lausabúnaður ekki.

Heiti verkefnisins er:  Fjölnota íþróttahús við Varmá.

Helstu verkþættir eru:
•   Jarðvinna Uppsteypa húss
•   Reising stálgrindar og klæðning
•   Frágangur innanhúss þ.m.t lagnakerfa
•   Frágangur á gervigrasi, hlaupa- og göngubrauta
•   Frágangur lóðar

Forvalsgögn verða send í tölvupósti þeim sem óska eftir að taka 
þátt í forvali frá og með þriðjudeginum 30. janúar 2018. Óskir um 
forvalsgögn  skal senda á netfangið gk@verkis.is, með upplýsing-
um um nafn fyrirtækis, nafn tengiliðar ásamt tölvupóstfangi og 
símanúmeri.

Skila skal útfylltum forvalsgögnum í lokuðu umslagi merktu á eftir-
farandi hátt til afgreiðslu bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 
2. hæð, eigi síðar en þriðjudaginn 13. febrúar  2018, klukkan 16:00.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar
Þverholti 2, 2.hæð
270 Mosfellsbær

Fjölnota íþróttahús, Forval

Einungis gögn sem hafa borist Mosfellsbæ þriðjudaginn 10. febrúar 
2018, fyrir lok skrifstofutíma (kl 16:00) eða eru svo sannanlega 
póstlögð fyrir þann tíma eru tekin gild.

ÚTBOÐ
Húsfélögin Álftamýri 2, 4 og 6 í Reykjavík, óska hér með eftir til-
boðum í endurnýjun þakklæðningar húsa sinna með tilheyrandi.

Helstu magntölur eru:
Endurnýjun þakjárns:   738 m² 

Útboðsgögn má panta hjá Hannarr ehf. á netfanginu  
mor.sg@simnet.is og verða þau þá send viðkomandi á  
það netfang sem hann gefur upp.  Tilboðin verða opnuð á 
sama stað þriðjudaginn 6. febrúar 2018, kl. 11:00.

Verklok 1. september 2018

 

Síðumúla 1, 108 Reykjavík, sími: 533-3900
www.hannarr.com

hannarr@hannarr.com

FISKRÆKTARSJÓÐUR
Salmonid Enhancement Fund

Styrkir 2018
Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 72/2008. 
Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán og styrki til verk-
efna sem þjóna þeim markmiðum að efla fiskrækt, bæta 
veiðiaðstöðu, styðja við rannsóknir í ám og vötnum og auka 
verðmæti veiði úr þeim. Umsóknarfrestur um lán og styrki  
úr Fiskræktarsjóði, sem koma til greiðslu árið 2018, er til  
og með 28. febrúar 2018. 

Þeir sem fengið hafa styrk úr sjóðnum og sækja aftur um 
vegna sama verkefnis, skulu skila inn framvinduskýrslu með 
nýrri umsókn.

Umsóknareyðublöð vegna styrkveitinga úr Fiskræktarsjóði 
má nálgast á http://www.fiskistofa.is undir lax- og silungs-
veiði. Þar má einnig nálgast verklagsreglur sjóðsins. Einnig 
er hægt að hafa samband við Höllu Björk Garðarsdóttur, 
starfsmann Fiskistofu, í síma 569 7900. Umsóknum um styrki 
eða lán úr sjóðnum skal skila til formanns Fiskræktarsjóðs  
á eftirfarandi heimilisfang:

Fiskræktarsjóður
B.t. Páls Árna

Borgum v/Norðurslóð
600 Akureyri

ÓSKAST TIL LEIGU

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

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS - 
LEIGUHÚSNÆÐI

20703 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði á höfuð¬borgarsvæðinu fyrir Tryggingastofnun 
ríkisins. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 
25 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er 
krafa um góða staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu, gott 
aðgengi þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi og 
næg bílastæði. Tryggingastofnun er þjónustustofnun fyrir 
almenning og því skiptir staðsetning stofnunar, þ.e. nálægð 
við helstu stofnbrautir og almenningssamgöngur, miklu máli 
við staðarval.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 2.600 fermetrar. 
Húsnæðið er hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði.  
Miða skal við að húsnæðið geti verið allt að þrjár hæðir. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður  
að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa 
 www.rikiskaup.is  þriðjudaginn, 30. janúar 2018.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu 
og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20703 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út miðvikudaginn 21. febrúar en 
svarfrestur er til og með 26. febrúar 2018.

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík, eigi síðar en kl. 15:00 fimmtudaginn 1. mars 2018.

Merkja skal tilboðin; nr. 20703 – Tryggingastofnun ríkisins 
- Leiguhúsnæði. 

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum 
um opinber innkaup nr. 20/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 6a. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda 
eftirfarandi upplýsingar:
• Afhendingartíma húsnæðis
• Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis  

og tillöguteikningar
• Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu 
• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
• Húsgjöld
• Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
• Tilvísun í gildandi aðalskipulag

Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að 
hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um að 
húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en skrifað 
er undir leigusamning.

Hefur þú kíkt 
á Job.is?



Eskihlið 4  - falleg 3ja-4ra.

Suðurhvammur 7  HFJ-  4ra herb.

Kambasel 16 - Raðhús - OPIÐ HÚS

Austurbrún 4  -2ja herb - útsýni 

Í mikið endurnýjuðu húsi, falleg um 100 fm 3ja herberja 
endaíbúð á 1. hæð ásamt aukaherbergi í risi. Íbúðin 
skiptist í tvö herbergi og rúmgóða stofu.  Íbúðin hefur verið 
töluvert mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, gólfefni, baðher-
bergi o.fl. Gott ástand á húsinu og frábær staðsetning.  
Suðursvalir út frá stofu. Verð 46,0 millj.  Eignin verður 
sýnd í opnu húsi á morgun sunnudag frá kl. 14:00 - 14:30.  
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Falleg og sérlega rúmgóð um 105 fm 4ra herbergja íbúð. 
Nýleg eldhúsinnrétting og viðarparket á gólfum. Björt stofa 
og fallegt útsýni. Góð eign sem vert er að skoða.  
Ath! Eignin verður sýnd á opnu húsi mánudaginn  
29. janúar kl 16:30-17:10.  
Upplýsingar veitir Hafdís í s: 6998217/ hafdis@heimili.is 

Fallegt og vel skipulagt 188,9 fm raðhús á tveimur hæðum 
ásamt bílskúr. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, björt 
og rúmgóð stofa, sér sjónvarpsrými, rúmgott eldhús, gott 
þvottahús og auka milliloft, stórar svalir og fallegur garður.  
Falleg og vel skipulögð eign á góðum stað þar sem stutt 
er í grunn- og leikskóla sem og aðra þjónustu.  Opið hús 
á morgun, sunnudag, kl. 15:00 - 15:30. Nánari uppl. veitir 
Brynjólfur, s: 896-2953.

Góð 2ja herbergja íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi með mik-
lu útsýni til austurs, suðurs og vesturs.   Góðar suður 
svalir, lyfta húsvörður og góð sameign.   Parket og flísar 
á gólfum, tengi fyrir þvottavél á baðherb.  Óskað er eftir 
kauptilboði.  Laus til afhendingar.  Pantið sýningu hjá  Jóni 
777-121

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finnbogi Finnbogi 
HilmarssonHilmarsson
lögg. fasteignasalilögg. fasteignasali

Til sölu:
Fullbúið síma- og tölvuverkstæði í fullum rekstri 

miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 
Tilvalið fyrir einyrkja og aðra sem vilja færa út kvíarnar. 

Verð 2,5 M kr.

Áhugasamir hafa samband 
á netfangið tolvuverkstaedi@gmail.com

Jafnréttissjóður Íslands auglýsir eftir 
umsóknum um styrki

Í velferðarráðuneytinu er starfræktur Jafnréttissjóður 
Íslands sem stofnaður var á grundvelli þingsályktunar 
nr. 13/144 sem samþykkt var í tilefni 100 ára kosninga-
réttarafmælis íslenskra kvenna. Megintilgangur Jafn-
réttissjóðs Íslands er að fjármagna eða styrkja verkefni 
og rannsóknir sem efla eiga jafnrétti kynjanna í íslensku 
samfélagi og á alþjóðavísu. 

Jafnréttissjóður Íslands nýtur framlaga af fjárlögum 
í fimm ár, 100 milljónir króna á ári, frá ársbyrjun 2016 
til ársloka 2020. Stjórn sjóðsins ákveður fjölda styrkja 
og gerir tillögu til félags- og jafnréttismálaráðherra um 
veitingu þeirra hverju sinni. Úthlutað er úr sjóðnum við 
formlega athöfn 19. júní ár hvert.  

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr 
sjóðnum árið 2018. Gerðar eru skýrar faglegar kröfur til 
umsækjenda. Niðurstöður verkefna og rannsókna verða 
gerðar aðgengilegar á vefsvæði Stjórnarráðs Íslands í 
þeim tilgangi að þær nýtist sem best til framfara á sviði 
jafnréttismála.

Við úthlutun úr sjóðnum leggur stjórn hans áherslu 
á að veita fé til verkefna sem: 
a.  eru til þess fallin að vinna gegn launamun kynjanna 

og efla almennt jafnrétti þeirra á vinnumarkaði og í 
atvinnulífinu,

b.  varpa ljósi á samfélagslegan, umhverfislegan og 
efnahagslegan ávinning af auknu jafnrétti og styrkja 
jafnrétti á alþjóðavísu, t.d. með kynningu á ís-
lenskum lausnum og áherslu á bætta stöðu kvenna 
í þróunarlöndum og á norðurslóðum,

c.  ætlað er að vinna gegn kynbundnu ofbeldi og 
heimilisofbeldi,

d.  falla undir þróunarverkefni í skólakerfinu sem ætlað 
er að stuðla að sterkri og jákvæðri sjálfsmynd pilta 
og stúlkna, svo sem með aukinni fræðslu í kynja-
fræðum,

e.  eru til þess fallin að hvetja ungt fólk af báðum kynj-
um til aukinnar samfélagsþátttöku og stjórnmála-
starfs og stuðla að aukinni kosningaþátttöku þess, 

f.  eru til þess fallin að varpa ljósi á stöðu kynjanna 
jafnt í samtíð sem fortíð.

Við ákvörðun um styrkhæfi umsókna leggur stjórnin 
m.a. mat á gæði verkefnis eða rannsóknar, þ.m.t. mark-
mið og skipulag verkefnis, hagnýtingargildi og mikil-
vægi með tilliti til reglna og markmiða sjóðsins um að 
auka jafnrétti kynjanna.

Umsóknarfrestur rennur út fimmtudaginn 22. mars 
2018 kl. 16.00.
Vakin er athygli á því að einungis er unnt að sækja um 
rafrænt á eyðublaðavef ráðuneytanna á minarsidur.stjr.is. 

Nánari upplýsingar má finna á vefsvæði ráðuneytisins.
Jafnréttissjóður starfar samkvæmt reglum nr. 965/2016, 
um úthlutun styrkja úr Jafnréttissjóði Íslands.

Velferðarráðuneytinu, 26. janúar 2018.

Til sölu Stafnes KE 130
Stafnes KE 130, sk.skr.nr. 0964, er til sölu.  

Skipið er við viðlegu í Njarðvíkurhöfn og selst í því 
ástandi sem það er í og áhugasömum kaupendum er 

bent á að kynna sér vel. 

Óskað er tilboða í skipið. 

Seljandi áskilur sér rétt til að taka hvaða  

tilboði sem er eða hafna öllum. 

Nánari upplýsingar veitir Halldór í síma 897-6300.

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 
2010-2030 og Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024

Kópavogsgöng
Stofnbraut milli Reykjanesbrautar 

og Kringlumýrarbrautar
Horfið frá fyrirhuguðum göngum

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti 
þann 28. júní 2017 að kynna drög að breytingu á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, varðandi 
tillögu um að fella Kópavogsgöng út. Skipulagsráð 
Kópavogs samþykkti þann 19. júní 2017 að kynna 
drög að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 
2012-2024, varðandi tillögu að fella Kópavogsgöng út.

Drög að breytingartillögum ofangreindra skipulags-
áætlana ásamt umhverfisskýrslum sbr. lög nr. 
105/2006, voru í framhaldinu send til skilgreindra 
hagsmunaaðila. 

Í tillögum felst að horfið er frá byggingu Kópavogs-
ganga. Í Reykjavík er gert ráð fyrir þeim í Fossvogs-
dal. Göngin, gangamunni og mislæg gatnamót við 
Kringlumýrarbraut eru felld út úr skipulagi. Jafnframt 
er gert ráð fyrir að miðsvæði í Suður-Mjódd stækki 
til austurs þar sem áður var helgunarsvæði fyrir 
umrædd gatnamannvirki. Í Kópavogi er gert ráð fyrir 
að göngin, gangamunni og mislæg gatnamót við 
Reykjanesbraut verði felld út úr aðalskipulagi. 
Samhliða er tillaga um að breyta landnotkun við 
Dalveg 30, þar sem áður var gangamunni og opið 
svæði, og það svæði verði verslunar- og þjónustus-
væði. 

Forsendur breytinga eru þær að samkvæmt umferðar-
greiningu og svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 
er ekki þörf á Kópavogsgöngum í umferðarkerfi 
höfuðborgarinnar. Í umhverfisskýrslum skipulags-
breytinganna er gerð grein fyrir áhrifum þess að 
hverfa frá byggingu Kópavogsganga. Drög að 
breytingartillögum, ásamt umhverfisskýrslum, hafa 
verið aðgengileg á adalskipulag.is og kopavogur.is 
undanfarnar vikur.

Verkefnastjóri verður til svars um tillögurnar sem hér segir:
- Þriðjudaginn 30. janúar kl. 15:00-16:00 í 
  þjónustuveri að Digranesvegi 1 í Kópavogi  
- Fimmtudaginn 1. febrúar kl. 15:00-16:00 
  í þjónustuveri að Borgartúni 12-14 í Reykjavík

Áformað er að samþykkja að tillögurnar fari í 
lögformlega kynningu með 6 vikna athugasemda-
fresti á næstunni. Þeir sem óska frekari upplýsinga 
um málið geta snúið sér til umhverfis- og skipulags-
sviðs Reykjavíkurborgar og skipulags- og byggingar-
deildar Kópavogs. Ábendingum og athugasemdum 
við drögin má koma á framfæri á netfangið 
skipulag@reykjavik.is og skipulag@kopavogur.is.

        Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 
        og Skipulags- og byggingardeild Kópavogs



OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 28. 
JANÚAR KL. 13:30 - 14:00

Björt og falleg 104,9 fm. 4ra 
herbergja íbúð á fyrstu hæð. 
Rúmgóð stofa með útgengi 
á suðursvalir. Baðherbergi 
nýuppgert. Stutt í íþróttasvæði, 
leik- og grunnskóla. 

Verð: 39,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. 
JANÚAR KL. 17:30 – 18:00 

2ja herbergja 58,4 fm. íbúð á 
jarðhæð. Stofa með útgengi á 
suðurverönd. Eignin er laus til 
afhendingar við kaupsamning.  

Verð: 26,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 
31. JANÚAR KL. 17:30 – 18:00

Björt og falleg 4ra herbergja 
risíbúð. Eignin er skráð 56,7 fm. 
en gólfflötur er stærri. 
Ákaflega vel staðsett íbúð í 
grónu, rólegu hverfi. Stutt í 
skóla og þjónustu. 

Verð: 32,9 millj. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 28. 
JANÚAR KL. 15:00 – 15:30

Virkilega fallegt og mikið  
endurnýjað 109,9 fm. 5 herb. 
raðhús. Verönd með heitum 
potti og gróinn garður með 
niðurgröfnu trampólíni. Vel 
staðsett eign sem vert er að 
skoða. 

Verð: 53,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. 
JANÚAR KL. 17:30 – 18:00

Falleg og mikið endurnýjuð 
3ja herbergja 99,1 fm. neðri 
sérhæð í tvíbýli. Sérinngangur 
er bakatil.  Sólpallur í suður 
með heitum potti. Fallegt útsýni. 
Stór sameiginlegur garður.  

Verð: 42,9 millj.

Fallegt og vel skipulagt 
einbýlishús á einni hæð með 
bílskúr. 

Eignin er skráð 166,5 fm. þar af 
er bílskúr 44 fm. 

Skjólgóður gróinn garður. 
Verönd á pöllum er umhverfis 
húsið með skjólvegg.  

Verð: 34,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Flúðasel 91 – 109 Reykjavík

Hraunbær 162 – 110 Reykjavík

Háagerði 71 – 108 Reykjavík

Réttarholtsvegur 37 – 108 Reykjavík

Hlíðarvegur 54 – 200 Kópavogur

Breiðalda 2 – 850 Hella

Glæsilegt 12 herbergja 
einbýlishús á þremur hæðum 
á frábærum stað með fallegu 
útsýni.  

Eignin er 372,2 fm. ásamt 
koníaksstofu á þaki hússins 
sem er ekki inni í fermetra- 
tölunni. Frístandandi bílskúr. 

Eign með mikla möguleika. 
Verð: 190 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 29. 
JANÚAR KL. 17:00 – 17:30

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 
íbúð á 1. hæð með sérinngangi, 
stórum og fallegum palli og 
bílskúr. Eignin er skráð 114.1 
fm. þar af er geymsla 4,9 fm. og 
bílskúr 17,7 fm. 

Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 
31. JANÚAR KL. 17:30 – 18:00

Björt og vel skipulögð 3-4ra 
herbergja 82,7 fm. íbúð á 1. 
hæð (gengið beint inn) með 
bílastæði í bílakjallara. 

Útgengt af svölum á hellulagða 
verönd. Íbúðin hefur verið mikið 
endurnýjuð. 

Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 29. 
JANÚAR KL. 17:30 – 18:00

Rúmgóð og björt 3ja herbergja 
82 fm. íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. 
Einstaklega fallegt útsýni er úr 
flestum rýmum. Suðursvalir. 
Gott aðgengi er að húsinu og 
næg bílastæði.  

Verð: 34,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hraunbær 162 – 110 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Háagerði 71 – 108 Reykjavík
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OPIÐ HÚS

Hlíðarvegur 54 – 200 Kópavogur

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laufásvegur 79 – 101 Reykjavík

Rósarimi 2 – 112 Reykjavík

Framnesvegur 62 – 101 Reykjavík

Kleppsvegur 120 – 104 Reykjavík

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

VIÐ ERUM TRAUSTI
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• 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

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri 
Sími 770 0309

Sveinn 
Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

16
SELDAR

 

NÝTT Á SKRÁ Í MOSFELLSBÆ  
Sannkallað fjölskylduhús á frábærum útsýnisstað með möguleika á AUKAÍBÚÐ 

Vel skipulagt og vandað sex herbergja raðhús með aukinni lofthæð og bílskúr á frábærum útsýnisstað við Laxatungu í Mosfellsbæ.  
Stórar suðvestursvalir með einstöku útsýni. Eign með mikla möguleika en með auðveldum hætti má gera AUKAÍBÚÐ MEÐ 
SÉRINNGANGI á neðri hæð hússins. Húsið skilast fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að innan eða fullbúið jafnt innan sem utan. 
 
Samkvæmt núgildandi teikningum er gert ráð fyrir fjórum til fimm svefnherbergjum, tveim baðherbergjum, stofu og borðstofu en 
þaðan er útgengt á stórar 12 fm útsýnissvalir, suðvestursvalir. Rúmgóð aðkoma og sérstaklega stórt bílaplan framan við húsið en 
einnig er gert ráð fyrir stórum timburpalli í bakgarði.                                                                                 Verð frá 55.900.000 kr. 

Teikningar og allar frekari upplýsingar veita: 

Þórey Ólafsdóttir, lögg. fasteignasali í síma 663 2300 / thorey@landmark.is 
Þórarinn Thorarensen, sölustjóri í síma 770 0309 / th@landmark.is 

SELT 

 



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 VEITA

Senter

Glæsilegt 235, 8 fm tveggja hæða einbýlishús 
með innbyggðum bílskúr 

Opið hús að Þingvaði 35 mánudaginn 29. jan. kl. 17.00-17.30

Verð 110.000.000 kr.

Bjart og opið 184 fm raðhús á einni hæð í grónu hverfi

Opið hús að Sæviðarsundi 6 mánudaginn 29. jan. kl. 16.00-16.30

Verð 77.900.000 kr.

Glæsilegt tveggja hæða  301 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr.

Opið hús að Almannakór 5 mánudaginn 29. jan. kl. 17.00-17.30

Verð 109.00.000 kr.

Fallegt og vel skipulagt 5 herbergja einbýlishús með bílskúr Verð 75.900.000 kr.

Opið hús að Neðstabergi 7 mánudaginn 29. jan. kl. 16.00-16.30



TRYGGVAGATA 13 

Sölusýning 
Einstakar íbúðir í hjarta borgarinnar

Sölusýning sunnudaginn 28. janúar  
milli 14.00 og 15.00.

Fjárfesting fasteignasala
fjarfesting@fjarfesting.is
562 4250

Við kynnum fallega hannaðar íbúðir  
á besta stað í bænum.  

Alls eru 38 íbúðir í húsinu, allt frá  
55 fm2 stúdíóíbúðum upp í rúmlega 
160 fm2 gæðaíbúðir — og engar tvær 
íbúðir eru eins. 
 

Aðalgluggar ná frá gólfi upp í loft og 
er útsýnið einstakt.  
 
Frágangur er afar vandaður og allt efni 
valið af kost gæfni. Hugað er að öllum 
nýjustu tæknilausnum og þægindum. 

Íbúðirnar afhendast fullbúnar.

Sala fasteigna frá

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

Háaleitisbraut 109 - 108 Reykjavík

Mjög falleg og vel skipulögð 110,8 fm 4ra herbergja íbúð á 
1. hæð í eftirsóttu fjölbýlishúsi við Háaleitisbraut. Húsið er 
teiknað af Sigvalda Thordarson. Íbúðin skiptist m.a. í stóra 
stofu og þrjú herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Frábær stað-
setning miðsvæðis. Verð 44,9 m.  
Opið hús sunnud. 28. jan. milli kl. 15:00 og 15:30.

OPIÐ 

HÚS

Sala fasteigna frá

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

Laugateigur 6 - Glæsileg 3ja. 

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30
Sérlega falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð Í Laugar-
dalnum. Íbúðin er um 76 fm og er með sérinngangi. Íbúðin sjálf 
hefur verið mikið endurnýjuð, m.a. nýtt baðherbergi, gólfefni, 
eldhús o.fl. Húsið er nýlega steinað, frárennsli endurnýjað, nýleg 
rafmagnstafla o.fl. Góð íbúð og frábær staðsetning. 

Nánari upplýsingar veitir Brynjólfur, 896-2953.

Brynjólfur 
Snorrason
lögg. fasteignasali

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

OPIÐ HÚS

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Brekkugata 17 og 19 - 210 Garðabær 

Mjög falleg 212,8 m2 Parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr – með 
fallegu útsýni – tilbúið til innréttinga við Brekkugötu 17 og 19 í 
Garðabæ.  Gott skipulag. 5 svefnherbergi og tvö baðherbergi. Eignin 
er staðsett í nýju hverfi í Urriðarholti í Garðabæ.  Húsið stendur 
á frábærum stað með fallegu útsýni og sést vel yfir Garðabæ og 
Reykjavík. V. 75,9 m.

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali
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Fallegt 2042 fermetra atvinnuhúsnæði með 
aðkomu bæði frá Stórhöfða og Smiðshöfða

Gott 1011 fermetra iðnaðarhúsnæði á 
eftirsóttum stað yst á Kársnesinu

Húsið er skráð samkv. þjóðskrá Íslands  
með 5 fastanúmerum
Steinsteypt iðnaðarhús á tveimur hæðum 
auk millilofta 
Húsið er allt í leigu og selst með 
leigusamningi

Frábært útsýni 3 stórar innkeyrsluhurðir  
og mikil lofthæð í húsnæðinu 

Fallegt bjart skrifstofuhúsnæði á 2. hæð 

Svalir með frábæru útsýni til norð-vestur 

Eignin getur verið til afhendingar  
við kaupsamning

Smiðshöfði 
110 Reykjavík

Vesturvör 
200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Fallegt og virðulegt 304 fm einbýlishús  
á góðum stað við Víðimel 66 

184,6 fm efri sérhæð með bílskúr 
Bílskúr er 25,6 fm af heildarstærð

Húsið er á þremur hæðum og einfalt er 
að gera aukaíbúð á neðstu hæðinni. 
Miðhæðin þar sem hátt er til lofts 
samanstendur af þremur stórum stofum, 
eldhúsi og gestasalerni. 
Efsta hæðin er með þremur rúmgóðum 
herbergjum og baðherbergi.

Tvennar svalir 
Stórar bjartar stofur 
Endurnýjað bað og snyrting 
Húsið byggt árið 1967 
Vinsæl staðsetning í vesturbænum, stutt í 
alla þjónustu, skóla og verslun

Víðimelur 66
107 Reykjavík

Grenimelur 44
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

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

Tilboð óskast 88,9 millj.Verð :

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita : 

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

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

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

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

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

Holtsvegur 47 
 

Seld

Seld

Seld
Seld

501
Penthouse m/þaksvölum

203,2 fm 112,0 millj.

302
108,5 fm
53,5 millj.

301
170,3 fm
73,5 millj.

Holtsvegur 47
202
107,6 fm
52,0 millj.

Glæsilegar útsýnisíbúðir í Urriðaholti

Á besta stað með útsýni  
yfir Urriðavatn og til sjávar og fjalla

Örstutt í leikskóla og skóla

210 Garðabær   

203
105,1 fm
44,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 28.jan. kl. 15:00-16:00



Þorrasalir 15
201 KÓPAVOGUR

Nýleg 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði 
í bílageymslu. Aflokuð viðarverönd. Eignin 
stendur við 18 holu golfvöll GKG. Laus við 
kaupsamning.

STÆRÐ: 93,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Vitastígur 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög vel staðsett og mikið endurnýjað 
einbýlishús með fallegum garði að Vitastíg í 
Hafnarfirði. Bjart og vel skipulagt hús. Fallegur 
garður með verönd.

STÆRÐ: 150 fm EINBÝLI       HERB: 5

71.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Skipasund 70
104 REYKJAVÍK

Fallegt einbýlishús á þremur hæðum sem býður 
upp á mikla möguleika. Húsið er á góðum stað í 
Laugardalnum og stutt er í alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 293,8 fm EINBÝLI       HERB: 9

97.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl, Löggiltur fasteignasali

Austurkór 161
203 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt parhús á einni hæð með aukinni 
lofthæð. Mjög vel staðsett og stutt í mikla og 
fallega náttúru. Afhending haust 2018.

STÆRÐ: 173,2 fm PARHÚS      HERB: 5

64.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali 

OPIÐ HÚS    29. jan 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    27. jan 14:30 – 15:00

Holtsvegur 9-13
210 GARÐABÆR

Sérlega vel búnar íbúðir í fallegu  
umhverfi í Urriðaholtinu. Íbúðirnar  
afhendast með helluborði, háf,  
blástursofni, innbyggðum ísskáp og  
uppþvottavél. Íbúðirnar afhendast  
fullbúnar með gólfefnum á öllum rýmum.

Húsið er klætt að utan með vönduðum ál 
og tréklæðningum sem tryggir lágmarks 
viðhald hússins.

Mjög vandaðar innréttingar frá GKS sem 
framleiddar eru í Þýskalandi.

Í húsinu eru tveggja, þriggja, fjögurra og 
fimm herbergja íbúðir svo allir ættu að 
finna íbúð við sitt hæfi í þessu vandaða 
húsi.

Flestar íbúðir eru með stæði í 
bílastæðahúsi, og er möguleiki á  
rafbílatengi í hvert stæði.

37.5 - 65.000.000 

STÆRÐ: 77,7-149,1 fm    FJÖLBÝLI     HERB: 2-5

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    28. janúar 16:30 – 17:00



Holtsvegur 15-17
OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG, 27-28 JANÚAR MILLI 14:00-15:00

Um er að ræða 16 íbúða fjölbýli á 3 hæðum með aðalinngangi 
á 2. hæð. Húsin eru í Urriðaholti í Garðabæ sem er einstakt 
og nýstárlegt hverfi. Umkringt óspilltri náttúru en um leið í 
nálægð við góðar samgönguæðar og sérlega vel staðsett 
innan höfuðborgarsvæðisins. Í jaðri hverfisins eru helstu 

útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins, ósnortin náttúra og einn 
glæsilegasti golfvöllur landsins.

 
Sérinngangur, fallegt útsýni úr öllum íbúðum, húsið er klætt að 

utan og er viðhaldslítið, 2-4 herbergja íbúðir.
 

Hús nr. 17 afhent 1. mars 2018  
Hús nr. 15 afhent 1. apríl 2018

Verð frá 39.900.000 til 54.900.000

Frekari
upplýsingar
veita:

Hannes
Steindórsson

Magnús Már
Lúðvíksson

699-5008 
hannes@
fastlind.is

699-2010 
magnus@
fastlind.is



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

NÝBYGGING   |   FRAKKASTÍGUR 8/HVERFISGATA 58-60 - 101 RVK Opið hús sun. 28. jan. kl. 14.00-15.00
Gengið inn í bílageymslu á Hverfisgötu 58-60

NÝBYGGING   |   KÓPAVOGSBRÚN 2-4 - 200 KÓP

FRAKKA-
STÍUGUR

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

Til afhendingar í mars 2018     

Böðvar lögfræðingur 660 47777

• Hágæða átta íbúða fjölbýlishús.

• Stærðir frá 170 til 200 m2

• Auka íbúðarými á jarðhæð með sér inngang og salerni

• Stór bílastæði í bílageymslu

Sýnum eignina daglega
Hafið samband

Mikið  endurnýjuð 2013

Reykás 37

42.500.000

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

Brandur fasteignasali 897 1401

Tvær íbúðir

Garðastræti 13a

35.900.000

101 Reykjavík
Íbúðir – Atvinnu 2-3 herb. 58,9 fm Sérinngangur

Brandur fasteignasali 897 1401

Einstaklega björt og falleg sérhæð.

Grænahlíð 8

42.900.000

105 Reykjavík
Íbúð 5 herb. 105 fm Gott skipulag

Brandur fasteignasali 897 1401

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

2 herb. 60,7 fm Góð tveggja herbergja

Blönduhlið 2 - íbúð 101

31.900.000

105 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

4 herb. 93,0 fm Stæði í bílageymslu

Skúlagata 44 - íbúð 503

55.900.000

101 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Yfirbyggðar suður svalir

Hraunbær 102b

34.900.000

 110 Reykjavík
Íbúð 3 herb. 93 fm Vel skipulögð íbúð

Þóra fasteignasali  777 2882

Opið hús mán. 29. jan.  kl 17.30-18.00

Opið hús mán. 29. jan kl. 17.00-17.30

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum

Bollagarðar 81

97.500.000

170 Seltjarnarnes
Einbýlishús 6 herb. 187,2 fm Suðurgarður

Úlfar fasteignasali 897 9030

Björt og rúmgóð sérhæð

Borgargerði 4

57.900.000

108 Reykjavík
Neðri sérhæð 5 herb. 131,2 fm Stórar svalir

Úlfar fasteignasali 897 9030

Stæði í bílageymslu og sérgeymsla

Sóltún 8

Tilboð

105 Reykjavík 
Íbúð 0102 2 herb. 83,3 fm  Mjög góð 2ja herb. íb.

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Efsta hæð í lyftuhúsi

Grandavegur 11 

43.200.000

107 Reykjavík
Íbúð 3 herb. 90 fm BJört og falleg íbúð

Þóra fasteignasali  777 2882

Opið hús þri. 30. jan. kl. 17.00-17.30

Stæði í bílageymslu

Hestavað 1

49.900.000

110 Reykjavík
Jarðhæð 4 herb. 124,1 fm Sér inngangur

Böðvar lögfræðingur  660 47777

Opið hús sun. 28. jan. kl. 16:30 -17:00

Opið hús sun. 28. jan. kl. 15.30-16.00

Sameiginlegur inngangur

Bergstaðastræti 48

43.900.000

101 Reykjavík
Jarðhæð 3 herb. 85,1 fm Eftirsóttur staður

Böðvar lögfræðingur  660 47777

TIL LEIGU

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali

Úlfar Þór Davíðsson
Löggiltur fasteignasali

Gunnlaugur Þráinsson
Löggiltur fasteignasali

Böðvar Sigurbjörnsson
Lögfræðingur

Brandur Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali

KÓPAVOGS-
BRÚN

Opið hús mið. 31. jan kl. 17:30-18:00
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Reykás 37

42.500.000

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

Brandur fasteignasali 897 1401

Tvær íbúðir

Garðastræti 13a

35.900.000

101 Reykjavík
Íbúðir – Atvinnu 2-3 herb. 58,9 fm Sérinngangur

Brandur fasteignasali 897 1401

Einstaklega björt og falleg sérhæð.

Grænahlíð 8

42.900.000

105 Reykjavík
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2 herb. 60,7 fm Góð tveggja herbergja

Blönduhlið 2 - íbúð 101
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105 Reykjavík
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4 herb. 93,0 fm Stæði í bílageymslu
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55.900.000

101 Reykjavík
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Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Yfirbyggðar suður svalir

Hraunbær 102b

34.900.000

 110 Reykjavík
Íbúð 3 herb. 93 fm Vel skipulögð íbúð

Þóra fasteignasali  777 2882

Opið hús mán. 29. jan.  kl 17.30-18.00

Opið hús mán. 29. jan kl. 17.00-17.30

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum

Bollagarðar 81

97.500.000

170 Seltjarnarnes
Einbýlishús 6 herb. 187,2 fm Suðurgarður

Úlfar fasteignasali 897 9030

Björt og rúmgóð sérhæð

Borgargerði 4

57.900.000

108 Reykjavík
Neðri sérhæð 5 herb. 131,2 fm Stórar svalir

Úlfar fasteignasali 897 9030

Stæði í bílageymslu og sérgeymsla

Sóltún 8

Tilboð

105 Reykjavík 
Íbúð 0102 2 herb. 83,3 fm  Mjög góð 2ja herb. íb.

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Efsta hæð í lyftuhúsi

Grandavegur 11 

43.200.000

107 Reykjavík
Íbúð 3 herb. 90 fm BJört og falleg íbúð

Þóra fasteignasali  777 2882

Opið hús þri. 30. jan. kl. 17.00-17.30
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Hestavað 1

49.900.000

110 Reykjavík
Jarðhæð 4 herb. 124,1 fm Sér inngangur

Böðvar lögfræðingur  660 47777

Opið hús sun. 28. jan. kl. 16:30 -17:00

Opið hús sun. 28. jan. kl. 15.30-16.00

Sameiginlegur inngangur

Bergstaðastræti 48

43.900.000

101 Reykjavík
Jarðhæð 3 herb. 85,1 fm Eftirsóttur staður

Böðvar lögfræðingur  660 47777

TIL LEIGU

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali

Úlfar Þór Davíðsson
Löggiltur fasteignasali

Gunnlaugur Þráinsson
Löggiltur fasteignasali

Böðvar Sigurbjörnsson
Lögfræðingur

Brandur Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali

KÓPAVOGS-
BRÚN

Opið hús mið. 31. jan kl. 17:30-18:00



* Mjög glæsileg og vel skipulögð raðhús 172,7-175,5 fm. 

   5 herbergja raðhús, þar af 26,8-27,6 fm bílskúrar

* Raðhúsin afhendast fullkláruð að utan og fullkláruð að innan 

   fyrir utan gólfefni. Vandaðar og fallegar innréttingar.

* Björt stofa/borstofa, glæsilegt eldhús.  

* Frábær staðsetning.

* Afhending er frá desember 2016 til mai 2017.  

   Skilalýsing á fasteignir.is og mbl.is  Teikningar hjá fasteignasölunni.

* Verð frá 62.900.000

* Bygginaraðili: Eignarhaldsfélagið Á.D. ehf.

Afhending er frá frebrúar 2018-mai 2018.

Verð frá kr. 41.900.000

SÖLUSÝNING

• Mjög glæsilegar og vel skipulagðar 2ja og 3ja herbergja íbúðir.
• Íbúðinar afhendast fullkláraðar að innan með gólfefnum.
• Vandaðar og fallegar innréttingar. Húsið verður fullklárað að utan og lóð frágengin.
• Afhending er frá febrúar 2018 - maí 2018

Byggingaraðili: Eignarhaldsfélagið Á.D. ehf.
Arkitekt: KRAK Arkitektar ehf.
Söluaðili: Eignastofan fasteignamiðlun, sími 537 7500/898 4125

SÖLUSÝNING 
SUNNUDAGINN 28. JANÚAR MILLI KL. 14:00-15:00.

5
ÍBÚÐIR 

ÓSELDAR 

Í HÚSINU

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

NÁNARI UPPLÝSINGAR

GLÆSILEGT LYFTUHÚS VIÐ ÁLALIND 10 EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

Eignamiðlun kynnir til sölu nýtt glæsilegt 
lyftuhús með bílgeymslu staðsett í miðju  
nýs hverfis á móti Smáralind.
Verð frá 50 millj.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar. 

Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í 
borginni. Flestar íbúðir með fallegu útsýni.

Stærðir frá 60,4 m2 til 147,7 m2. Stór hluti 
íbúðanna er 2–3ja herbergja.

·  Húsið er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum.

·  Um er að ræða 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.

·  Íbúðirnar skilast fullbúnar með öllum gólfefnum.

·  Lofthæð á 3. og 4. hæð er tæplega 3 metrar.

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna. 
Bílastæði í bílageymslu fylgja hluta íbúða. 
Áætluð afhending sumarið 2018.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

NÁNARI UPPLÝSINGAR

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 28. jan.
milli kl. 13:00 og 14:00.

KYNNING Á EIGNAMIÐLUN
sunnudaginn 28. jan.
milli kl. 13:00 og 14:00.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

NÁNARI UPPLÝSINGAR

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Kynning á Eignamiðlun, Grensásvegi 11, 
sunnudaginn 28. jan. milli kl. 13:00 og 14:00.

Hægt verður að skoða íbúðirnar með 
sölumönnum í framhaldi af kynningunni.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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



 

Með þér alla leið

Nánari upplýsingar veita : 

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

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

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

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

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

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

Stærð íbúða frá 76 fm til 155 fm með allt að 35 fm  
yfirbyggðum svölum til viðbótar

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir hverri íbúð

Yfirbyggðar svalir

Allar þriggja herbergja íbúðir með tveimur baðherbergjum

Kvarts steinn í borðplötum eldhúss og baðherbergja

Baðherbergi og forstofa flísalögð

Þvottaaðstaða innan íbúða

Fataskápar í herbergjum og forstofu

Þakíbúðir með um 150 fm þakrými

2ja til 3ja herbergja íbúðir

Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir

2ja herb íbúðir frá 44,5 millj.

3ja herb íbúðir frá 63,6 millj.

Grandavegur
107 Reykjavík 42 

Stórglæsilegar 

útsýnisíbúðir

Fjöldi íbúða 
tilbúin til afhendingar

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 28.jan. kl. 13:00-14:30

A,B og C



Til leigu vandaðar skrifstofur á 2. hæð við Síðumúla 27 í Rvk. Húsnæðið er nýlega uppgert og 
skiptist í móttöku/biðstofu, lokaðar skrifstofur, sameiginlegt fundarherbergi, ka�stofu, tvö salerni og 
tæknirými. Gott útsýni er úr skrifstofunum. Hentar vel m.a. fyrir heilbrigðisstarfsemi, s.s. sálfræðinga 
og félagsráðgjafa, �ármálaþjónstu og annan skrifstofurekstur sem ekki er VSK skyldur. Hægt að fá með 
húsgögnum. Næg bílastæði . Mánaðarleiga frá kr. 80.000.-  

Atvinnueign ehf - Síðumúla 13, 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

898 5599
halldor@atvinnueign.is

Fasteignamiðlun

SÍÐUMÚLI 27, 108 Rvk - Stakar skrifstofur  

   

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

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
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