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Sérfræðingur í eftirliti og uppfærslu á viðhaldsáætlunum flugvéla (Maintenance Programs Engineer)

ICELANDAIR ÓSKAR EFTIR  
öflugum liðsmönnum til starfa hjá  
tækniþjónustu félagsins í Hafnarfirði  

STARFSSVIÐ:

I Umsjón og uppfærslur á viðhaldsáætlunum flugvéla

I Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla frá framleiðendum

I  Umsjón tæknigagna er snúa að viðvarandi lofthæfi flugvéla

I Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta

I Verkefnastjórnun 

HÆFNISKRÖFUR: 

I  Próf í flugvirkjun (Part 66 skírteini), verkfræði eða tæknifræði

I Týpuréttindi á 737, 757 og/eða 767 er kostur

I Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur

I Mjög góð tölvukunnátta 

I Góð enskukunnátta í bæði rituðu og töluðu máli

I Öguð og vönduð vinnubrögð

I Frumkvæði og sjálfstæði 

I Öryggisvitund

Hreyflasérfræðingur (Powerplant Engineer)

STARFSSVIÐ:

I  Greining og úrvinnsla gagna sem snúa að hreyflum

I  Tæknileg ráðgjöf og aðstoð við viðgerðir og bilanaleit

I  Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla frá framleiðendum og yfirvöldum

I Eftirlit með viðgerðum hreyfla

I Verkefnastjórnun viðhaldsáætlunar á hreyflum

I  Samningagerð og kostnaðareftirlit í tengslum við viðhald og kaup  
á hreyflum og íhlutum

HÆFNISKRÖFUR:

I Próf í flugvirkjun, verkfræði eða tæknifræði

I Reynsla af viðhaldi flugvéla og/eða hreyfla er kostur

I Góð ensku- og tölvukunnátta

I Öguð og vönduð vinnubrögð

I Frumkvæði og sjálfstæði

I Öryggisvitund

Starf sérfræðings í tæknilegu eftirliti og áreiðanleikamati viðhaldsskoðana flugflota Icelandair (Reliability Engineer)

STARFSSVIÐ:

I  Greining á gögnum viðhaldsskoðana flugflota Icelandair með 
það markmið að greina virkni viðhaldsprógrammsins og leggja til 
betrumbætur

I  Rýni og mat viðhaldsgagna er snúa að viðvarandi lofthæfi flugvéla

I  Umsjón með útgáfu áreiðanleikaskýrslna flugflotans 

I  Samskipti og samvinna með fulltrúum Samgöngustofu

I  Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta

I  Leggja til breytingar á viðhaldskerfi og greina útkomu 
breytinganna

I  Kostnaðarmat varðandi hugsanlegar breytingar á viðhaldskerfi

I  Verkefnastjórnun

HÆFNISKRÖFUR:

I  Próf í verkfræði, tæknifræði eða sambærileg menntun

I  Góð færni í öflun og greiningu gagna

I  Góð tölfræðikunnátta

I  Mjög góð enskukunnátta bæði í rituðu og töluðu máli 

I  Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur

I  Mjög góð tölvukunnátta

I Framúrskarandi samskiptahæfileikar

I  Frumkvæði, öguð og góð vinnubrögð

I  Öryggisvitund

Um er ræða fjölbreytt og spennandi störf í góðu starfsumhverfi 
þar sem öryggi, áreiðanleiki og vönduð vinnubrögð eru höfð að 
leiðarljósi.

Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á að ná góðum árangri í 
starfi og vinna sem hluti af liðsheild.

+  Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 11. febrúar. 
Upplýsingar um fleiri spennandi störf hjá okkur má sjá  
á www.icelandair.is/umsokn 

Nánari upplýsingar veita:
Geirfinnur Smári Sigurðsson I geirfinnur@its.is
Sveina Berglind Jónsdóttir I sveina@icelandair.is

Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426



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.

Vinnuvélar-tækjamiðlun sérhæ�r sig í sölu, inn�utningi og miðlun stórra og smárra vinnuvéla, vörurbíla og varahluta. Fyrirtækið er systurfélag Jötunn Véla sem er leiðandi á Íslandi í sölu á vélum og búnaði 
tengdum landbúnaði, grænum svæðum og jarðvinnuverktökum. Fyrirtækin leggja mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða og hraðvirka þjónustu. Hjá fyrirtækjunum starfa samtals 50 manns.

Sölumaður vinnuvéla og tækja
Vegna ört vaxandi verkefna og nýs umboðs fyrir Doosan óska Vinnuvélar eftir að ráða öflugan 

einstakling til starfa sem fyrst. Um spennandi og krefjandi framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með  
15. febrúar nk. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn ásamst ítarlegri ferilskrá og 
mynd á netfangið baldur@vinnuvelar.is. 

Nánari upplýsingar veitir 
Baldur Þórarinsson í síma 480 0441

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf // K istumel 2 // 116 Reykjavík // Sími 480 0444 // vinnuvelar@vinnuvelar. is  // www.vinnuvelar. is

Starfssvið:
•	 Almenn sala vinnuvéla og tækja
•	 Þjónusta og ráðgjöf við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
•	 Þekking á vinnuvélum og tækjum
•	 Reynsla sem nýtist í starfi
•	 Skipulagshæfni, frumkvæði,  vandvirkni og metnaður
•	 Rík þjónustulund og hæfni  í mannlegum samskiptum
•	 Geta unnið sjálfstætt

Skrifstofustjóri

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

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

tengdar stofnanir og skóla auk þess að sinna erlendum 
samskiptum. 

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

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

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

Launakjör verða í samræmi við kjarasamning BHM og 
ríkisins. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2018 

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

Nánari upplýsingar veita Olga Lísa Garðarsdóttir formaður 
SMÍ, olgalisa@fsu.is og Baldur Gíslason starfsmaður SMÍ, 
smi.skrifstofa@gmail.com. 
Umsóknir sendist á olgalisa@fsu.is.
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Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• 3-5 ára reynsla af störfum í markaðsmálum og /eða verkefnastýringu
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Framúrskarandi færni í ensku og íslensku
• Góð tölvu- og tæknifærni

Starfssvið:
•  Umsjón með framleiðslu, skilum og uppfærslu markaðsefnis
•  Sjá um að markaðsefni sé í samræmi við hönnunarstaðla
•  Greina og meta markaðsstarf og gæðastýra
•  Gerð skýrslna um árangur og umfang verkefna
•  Samhæfing verkefna milli deilda og starfsstöðva

Við bjóðum þér starf með öflugum, skapandi og fjölhæfum vinnufélögum í frábæru starfsumhverfi.

Markaðssvið Marel leitar að skipulögðum verkefnastjóra til að sjá um áætlanagerð, samhæfingu, framkvæmd og 
eftirfylgni markaðsstarfs í alþjóðlegri deild með starfsemi í tveimur löndum.  

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 5.100 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 star�. 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.

ER FRAMTÍÐ ÞÍN HJÁ OKKUR?

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar. Sótt er um starfið rafrænt á heimasíðu Marel.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á marel.com/34242

VERKEFNASTJÓRI Á MARKAÐSSVIÐI

Lögfræðingur á sviði 
skattamála

 Capacent — leiðir til árangurs

Á skrifstofu skattamála eru 14 
starfsmenn og í ráðuneytinu 
öllu eru um 85 starfsmenn. 
 
Áhugasamir einstaklingar, án 
tilliti til kyns, eru hvattir til að 
sækja um.  
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. 
 
Nánari upplýsingar eru á 
starfatorg.is og á heimasíðu 
Capacent.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6348 

Menntunar- og hæfniskröfur
Embættis- eða meistarapróf í lögum er skilyrði.
Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.
Reynsla á sviði skattamála er æskileg, einkum á sviði 
alþjóðaskattaréttar. 
Þekking á sviði viðskipta- eða hagfræði er kostur.
Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði. 
Kunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur.
Góð samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum auk getu og vilja til að taka að sér ólík 
hlutverk í teymisvinnu.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
 
•

•

Umsóknarfrestur

19. febrúar 

Starfssvið
Skattlagning fyrirtækja, einkum á sviði alþjóðaskattaréttar. 
Undirbúningur lagasetninga og afgreiðsla 
stjórnsýsluerinda.  
Verkefni við mótun skattastefnu og tekjuöflunar ríkissjóðs 
sem felur í sér mikil samskipti innan stjórnsýslunnar og við 
aðra hagsmunaaðila.  
Vinna við gerð lagafrumvarpa um frekari aðgerðir gegn 
skattundandrætti og skattsvikum á grundvelli BEPS 
aðgerðaráætlunar OECD.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir eftir lögfræðingi á sviði skattamála. Meginhlutverk ráðuneytisins felst í 
yfirstjórn opinberra �ármála og efnahagsmála, þar á meðal að móta stefnu á sviði skattamála og tekjuöflunar ríkissjóðs.  
 
Í boði er áhugavert og kre�andi starf á skemmtilegum vinnustað þar sem hvatt er til nýsköpunar og framsækni meðal 
starfsfólks. Starfið hentar vel fyrir lausnamiðaðan einstakling með mikla greiningarhæfni sem er áhugasamur um 
uppbyggingu og þróun skattkerfisins.  

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Liðsauki í söludeild og útflutning

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun æskileg
• Rík skipulagshæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Nákvæm vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni

Starfssvið
• Skipulag vegna flutningsmála
• Pantana- og reikningagerð
• Skjala- og skýrslugerð
• Samskipti við fjármáladeild
• Umsjón með lager

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk.

Arnarlax leitar að liðsauka í söludeild sína sem staðsett er í Hafnarfirði.  
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á útflutningsmálum og flutningum.



Læknamóttökuritari
 
 
59% staða sem getur tímabundið krafist hærra hlutfalls. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi reyki ekki, sé sjálfstæður, 
vanur tölvuvinnu, kassauppgjörsvinnu og helst bókhal-
di. Ferill sem greinir menntun, starfsreynslu og fjarvistir 
í tímaröð ásamt upplýsingum um tölvureynslu, uppg-
jörs- og/eða bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskylduhagi, 
launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk valupplýs-
inga eins og um veikindi og meðmælendur óskast strax á 
starfsumsokn@gmail.com.
 Skjól hjúkrunarheimili 

Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík  
Sími 522 5600

Sjúkraliðar óskast á Skjól 
hjúkrunarheimili
Óskum eftir að ráða almenna sjúkraliða og sjúkraliða með öldrunarsérnám. 
Um er að ræða fastar stöður og sumarafleysingar

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

Á Skjóli hjúkrunarheimili eru 106 rými á fimm deildum. Skjól er stofnaðili að  hjúkrunarheimilinu Eir í 
Grafarvogi og eru hjúkrunarheimilin rekin í nánu samstarfi. Áhersla er lögð á faglega hjúkrunar– og 
læknisþjónustu auk sjúkra – og iðjuþjálfunar.

Sérfræðingur
Jafnréttisstofa auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings í 75% starfshlutfall. Í boði er 
krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga á sviði jafnréttis- og mannréttindamála.

Helstu verkefni:
• Umsjón með eftirfylgni og utanumhaldi um jafnlaunavottun.
• Gerð upplýsingaefnis og ritun frétta og greina.
• Þátttaka í samstarfsverkefnum.

Sjá nánar á www.jafnretti.is www.jafnretti.is
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+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef félagsins 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 12. febrúar 2018.

FORSTÖÐUMAÐUR  
SÖLUSVIÐS ICELANDAIR ÍS
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STARFSLÝSING:

I Dagleg umsjón og stjórn sölusvæða

I Þróun og framfylgni sölustefnu Icelandair

I Yfirsýn yfir mannauð og menningu 

I Fylgja eftir kynningum, auglýsingum og öðrum markaðsaðgerðum

I Samskipti við innlenda og erlenda samstarfsaðila

I Áætlanagerð

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Frekari upplýsingar veita:
Elísabet Helgadóttir I mannauðsstjóri I elisabeth@icelandair.is
Guðmundur Óskarsson I framkvæmdastjóri I gosk@icelandair.is

Icelandair er alþjóðlegt flugfélag sem nýtir staðsetningu landsins milli Bandaríkjanna og Evrópu sem tækifæri til að byggja upp sístækkandi 
leiðakerfi með Ísland sem viðkomustað.

Director of Global Sales 

Icelandair leitar að forstöðumanni fyrir sölusvið félagsins til að stýra sölustarfi 
á öllum markaðssvæðum. 

Viðkomandi þarf að vera drífandi, sjálfstæður og skipulagður einstaklingur 
með brennandi áhuga á sölu og þjónustu. 

Forstöðumaður sölusviðs er ábyrgur fyrir því að sölumarkmiðum og 
fjárhagsáætlun sé framfylgt á öllum markaðssvæðum. Hann hefur yfirsýn  
yfir störf allra sölufulltrúa Icelandair víðsvegar um heiminn.

Starfsstöð er á aðalskrifstofu Icelandair í Reykjavík. Forstöðumaður sölusviðs 
heyrir undir framkvæmdastjóra sölu- og markaðssviðs.

Sölusvið Icelandair vinnur náið með öðrum sviðum fyrirtækisins með það 
fyrir augum að ná þeim markmiðum sem fyrir liggja og finna leiðir fyrir enn 
frekari vöxt og þróun.

HÆFNISKRÖFUR:

I Háskólagráða í markaðs- eða viðskiptafræði eða sambærileg  
menntun er skilyrði, MBA- eða mastersgráða er æskileg

I Greiningarhæfni 

I Reynsla af sölu- og stjórnunarstörfum

I Skipulags- og leiðtogahæfileikar

I Reynsla af ferðaþjónustu og störfum tengdum flugi er kostur

I Yfirburða enskukunnátta

I Jákvætt viðhorf og frábærir samskiptahæfileikar

Áhersla er lögð á nákvæm, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
Við leitum að opnum og kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf í 
góðu starfsumhverfi. Hann þarf að búa yfir frábærri samskiptahæfni 
og hafa vilja til að vinna sem hluti af sterku teymi í síbreytilegu 
hnattrænu umhverfi.



Laus staða skólastjóra við  
sameinaðan leik- og grunnskóla 

á Flateyri 
Staða skólastjóra við leik- og grunnskóla á Flateyri er laus 
til umsóknar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga 
til að samþætta og leiða þróttmikið skólastarf. Í Grunn-
skóla Önundarfjarðar eru 18 nemendur og í leikskólanum 
Grænagarði eru 13 börn. Skólarnir eru ekki í sama húsi 
en stutt er á milli þeirra. Með auknu samstarfi skólanna 
er hægt að skapa ný og spennandi tækifæri til að útfæra 
sameiginlega sýn fyrir bæði skólastig, byggða á styrklei-
kum hvors skóla fyrir sig. 

Í Ísafjarðarbæ búa rúmlega 3700 íbúar. Flateyri er eitt  
hinna „fögru fimm“ þorpa sem mynda sveitarfélagið en 
þar búa um 200 íbúar.  
Á Flateyri er íþróttahús, sundlaug og lítil verslun en 
svæðið einkennist af einstakri náttúru fegurð. Stutt er í alla 
þjónustu og er Ísafjörður í um 20 km fjarlægð.  
Nánari upplýsingar er að finna á www.isafjordur.is. 

Starfssvið: 
• Að veita skólunum faglega forystu á sviði kennslu og  
 þróunar í skólastarfi 
• Að leiða samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og  
 skólasamfélagsins í heild 
• Að stýra og bera ábyrgð á rekstri skólanna og daglegri  
 starfsemi 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leyfisbréf leik- og/eða grunnskólakennara 
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á  
 leik- eða grunnskólastigi 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi 
• Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni  
 og leiðtogahæfileikar 

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn í 
skólamálum, er skapandi og metnaðarfullur. Staðan er 
laus frá 1. ágúst 2018. Launakjör eru samkvæmt samningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands 
Íslands. Umsóknafrestur til og með 23. febrúar 2018. 

Umsókn þarf að fylgja greinargott yfirlit um nám og störf 
(ferilskrá), leyfisbréf til kennslu, upplýsingar um frumkvæði 
á sviði skólamála og annað er málið varðar (kynningar-
bréf). Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Við hvetjum bæði konur og 
karla til að sækja um starfið. 

Upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri skóla- og  
tómstundasviðs, Margrét Halldórsdóttir, í síma 450-8000  
og í gegnum tölvupóst: margreth@isafjordur.is. 

Umsóknum skal skilað til mannauðsstjóra Ísafjarðarbæjar 
í netfangið baldurjo@isafjordur.is. 

-Við þjónum með gleði til gagns-

ÍSAFJARÐARBÆR

LIND FASTEIGNASALA

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

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta
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Starfsfólk í vöruhús 
Við leitum að dugmiklu starfsfólki til þess að   
standa vaktina í vöruhúsum okkar í sumar.   

Helstu verkefni:
• Móttaka og afgreiðsla á vörum 
• Tiltekt og afgreiðsla pantana
• Önnur tilfallandi störf sem tilheyra í   

stóru vöruhúsi

Fjölbreytt störf á gámavallarsvæði 
Við leitum að starfsfólki til að sinna störfum í 
frystivörugeymslu, á bílavelli og í skipaafgreiðslu.  

Helstu verkefni:
• Losun og lestun skipa
• Móttaka og afgreiðsla á vörum í frystivörugeymslu
• Tiltekt og afgreiðsla pantana í frystivörugeymslu
• Losun bíla úr gámum, sjónskoðun og umsýsla bíla 

Meiraprófsbílstjórar 
Við leitum að ábyrgum og traustum bílstjórum   
í akstur og dreifingu vöru.  

Helstu verkefni:
• Akstur innan höfuðborgarsvæðisins sem   

og milli landshluta
• Útkeysla á vörum til viðskiptavina
• Samskipti við viðskiptavini 

• Aldur 18+
• Hreint sakavottorð 
• Rík þjónustulund og sterk öryggisvitund
• Stundvísi, reglusemi og snyrtimennska 

 Sumarstarfsmenn Samskipa þurfa að uppfylla neðangreindar hæfnikröfur  

Starfsfólk á skrifstofur 
Við leitum að flinkum einstaklingum til þess að leysa 
af í fjölbreyttum störfum á skrifstofum fyrirtækisins. 

Hæfnikröfur:
• Stúdentspróf 
• Gott tölvulæsi og færni í Excel
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

> Kraftmikið starfsfólk í fjölbreytt sumarstörf

Tekið er á móti umsóknum í gegnum vefsíðu okkar www.samskip.is og óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn. 
Mikilvægt er að sumarstarfsmenn séu tilbúnir að vinna samfellt í 10 vikur. Starfsmönnum mun standa til boða 
að sitja vinnuvélanámskeið í byrjun sumars.   

Umsóknarfrestur 18. mars

Samskip bjóða upp á öflugan og fjölbreyttan vinnustað sem mun skila 
starfsmönnum lærdómsríkri reynslu sem nýtist til framtíðar.

Um vinnustaðinn:
Í höfuðstöðvum Samskipa við Kjalarvog er fullkominn veitingasalur þar sem framreiddar eru hollar 
og  ljúffengar máltíðir fyrir starfsmenn.  Allir starfsmenn hafa frían aðgang að fullbúnum íþróttasal.  

• Góð samskiptahæfni og framkoma
• Bílpróf er skilyrði og lyftarapróf er kostur fyrir störf   

á gámavelli og í vöruhúsum

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

www.capacent.is 

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



Verkstjóri vélaverkstæðis 

Verkstjóri leiðir teymi fagfólks á 
vélaverk stæði sem sinnir fjölbreyttum 
verkum í tengslum við rekstur virkjana 
ON, allt frá lagnakerfum til vélbúnaðar.  
Verkstjórinn undirbýr verk, skipuleggur og 
samhæfir með það að leiðarljósi að hvert 
verk sé unnið á öruggan, faglegan og 
hagkvæman hátt.

Til að sækja um þarftu að vera með próf  
í málmiðn eða hafa lokið iðnfræði og hafa 
reynslu af verkstjórn. Meistararéttindi í 
málmiðn eru æskileg. 

Vélfræðingur virkjana

Vélfræðingar okkar sinna rekstri, 
eftirliti og viðhaldi í virkjunum okkar og 
aflstöðvum í samstarfi við rafvirkja og 
gufuveitufólk. Unnið er í dagvinnu með 
bakvaktafyrirkomulagi.

Til að sækja um þarftu að vera 
vélfræðingur. Reynsla af vélgæslu er 
kostur.

Tæknimaður vélaviðhalds 

Tæknimaður hefur umsjón með 
viðgerðum og smíði á íhlutum túrbína 
og sinnir verkstjórn við vélaskoðanir og 
vélaupptektir. Hann kemur einnig að 
hönnun og teiknivinnu fyrir íhluti túrbína 
og sinnir skráningu verkferla.

Til að sækja um þarftu að vera með próf 
í véliðnfræði, vélfræði eða sambærilegu. 
Reynsla af vélaviðgerðum og teiknivinnu  
í þrívídd er æskileg. 

Rafvirkjar virkjana   

Rafvirkjar okkar sinna rekstri, eftirliti og 
viðhaldi í virkjunum og spennistöðvum 
í samstarfi við vélfræðinga og 
gufuveitufólk. Unnið er í hefðbundinni 
dagvinnu eða í dagvinnu með 
bakvaktafyrirkomulagi. 

Til að sækja um þarftu að vera með 
próf í rafvirkjun eða rafeindavirkjun.
Reynsla af almennri rafvirkjun er nauð-
synleg og reynsla af smáspennu- og 
háspennurafvirkjun er kostur. 

Góður 
aðbúnaður

Fjölbreyttur og 
góður matur

Heilsueflandi 
vinnustaður

Markviss 
endurmenntun

Akstur til og 
frá virkjunum

Orlofshús og öflugt 
starfsmannafélag

Fjölskylduvænn
vinnustaður

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

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

Við rekum virkjanir á Hellisheiði, Nesjavöllum og við Andakílsá og bjóðum upp á fyrsta flokks aðbúnað og fjölskylduvænan vinnutíma.

Umsóknum skal skilað á ráðningavef 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 15. febrúar 2018.

JAFNLAUNAÚTTEKT 
PWC – 2017

UMHVERFISVERÐLAUN ATVINNULÍFSINS
FRAMTAK ÁRSINS – 2016

ÍSLENSKA 
ÁNÆGJUVOGIN – 2017

Í virkjunum ON eru mörg framsækin og spennandi verkefni í pípunum. Til að takast á við þau viljum við 
bæta drífandi starfsfélögum í hópinn. Starfsfólk í virkjunum gegnir mikilvægu hlutverki þar sem áhersla 
er lögð á öryggisvitund, virðingu og ábyrgð í samskiptum, frumkvæði og umbótahugsun. Ert þú ON?   

Kristín Birna, tæknistjóri rafmagns
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Um er að ræða starf  hjá deild opinna svæða á skrifstofu framkvæmda og viðhalds. Deild opinna svæða sér um áætlanagerð, 
hönnun, útboð, framkvæmd og eftirlit með stofnframkvæmdum ásamt viðhaldi opinna svæða og stofnanalóða borgarinnar. 
Meðal verkefna deildar opinna svæða eru nýbyggingar, endurgerð og viðhald opinna svæða, stofnanalóða, torga, 
almenningsgarða og annara útivistarsvæða og utanhússrýma í eigu Reykjavíkurborgar. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 
12-14 og næsti yfirmaður er deildarstjóri opinna svæða.          

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í byggingaverkfræði, byggingartæknifræði,

landslagsarkitektúr eða sambærileg menntun í 
tæknigreinum á háskólastigi. 

• Starfsreynsla á sviði verkefnastjórnunar, viðhalds og
nýframkvæmda.

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfni, kostnaðarvitund og nákvæmni í

vinnubrögðum.  
• Frumkvæði, áræðni og röggsemi til verka.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Færni í notkun á algengum hugbúnaði sem tengist tækni-

og skrifstofustörfum.
• Ökuréttindi.

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

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

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

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

Starfssvið 

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

Menntunar- og hæfniskröfur 

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

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

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

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

Verkefnastjóri óskast til starfa 
á skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
• Verkefnastjórn hönnunar, framkvæmda og eftirlits útboðs- og

samningsverka.
• Verkefnastjórn viðhalds og nýframkvæmda á stofnanalóðum

og opnum svæðum.  
• Aðstoð við mótun og gerð viðhaldsáætlunar.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds og nýframkvæmda

verklegra framkvæmda í hverfum Reykjavíkur.
• Eftirlit með útboðs- og samningsverkum.
• Skráning viðhaldsverkefna og kostnaðarstöðu þeirra í

verkbókhald.
• Skráning í Framkvæmdasjá og á verkefna- og eignavefi

Reykjavíkurborgar.
• Yfirferð og samþykkt reikninga.
• Þátttaka í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.
• Vettvangsferðir á vinnusvæði.

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Ólafsson deildarstjóri deildar 
opinna svæða í síma  411-1111. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir laus störf www.reykjavik.is undir laus störf www.reykjavik.is
„Verkefnastjóri óskast til starfa á skrifstofu framkvæmda og viðhalds“. Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2018.Öllum
umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

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

S4S ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI OG 
VERSLUNARSTJÓRUM Í EFTIRFARANDI VERSLANIR 

Umsóknir berist á skecherssm@s4s.is
fyrir 12. febrúar 2018.

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

Helstu verkefni 
• Sala 
• Þjónusta við viðskiptavini 
• Daglegur rekstur og aðstoð við  
 verslunarstjóra

Helstu verkefni 
• Sala 
• Þjónusta við viðskiptavini 
• Daglegur rekstur og aðstoð 
 við verslunarstjóra

VIÐ ÓSKUM EFTIR VERSLUNARSTJÓRA Í SKECHERS SMÁRALIND OG KRINGLUNNI

VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSMÖNNUM Í SKECHERS SMÁRALIND

VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSMÖNNUM Í TOPPSKÓRINN MARKAÐUR VIRKA DAGA FRÁ KL. 12-18

Helstu verkefni 
• Daglegur rekstur 
• Innkaup 
• Sala 
• Starfsmannahald

• Þjónusta við viðskiptavini

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar og þjónustustarfi 
 er æskileg en ekki nauðsynleg. 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar og þjónustustarfi 
 er æskileg en ekki nauðsynleg. 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Fasteignasalar og nemar
Fold fasteignasala óskar eftir sölumönnum til starfa. 
Reynsla af fasteignasölu er ekki nauðsynleg, en áhugi 
á sölumennsku og mannlegum samskiptum ásamt 
faglegum metnaði er skilyrði. 

Við bjóðum upp á nútímalega, fallega vinnuaðstöðu 
miðsvæðis í Reykjavík og reynslumikið starfsfólk  
sem vinnur vel saman að úrlausn verkefna. Löggiltir 
fasteignasalar og þeir sem eru í löggildingarnámi  
geta sótt um á vidar@fold.is
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Framúrskarandi fasteignasali óskast 
Heimili fasteignasala óskar eftir að ráða fasteignasala til starfa.  

Við leitum eftir einstaklingi sem býr yfir góðri sölutækni, á auðvelt 
með að vinna sjálfstætt og býr yfir góðum hæfileikum í mannlegum 

samskiptum.  Viðkomandi þarf að geta starfað skipulega með öðrum 
og veitt ábyrga þjónustu í starfi sínu.

Umsækjendur þurfa að vera löggiltir fasteignasalar, eða vera í námi 
til löggiltingar. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf fljótlega.   

Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmarssonar, fasteignasala, á 
finnbogi@heimili.is sem jafnramt veitir allar frekari upplýsingar

Landvarsla
sumarstörf 2018
Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sumar ið 2018 
á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn Snæ fells jökul, Vesturland, 
sunnanverða Vestfirði, Horn strandafriðland, Mývatnssveit, 
Suðurland (Gullfoss og Geysissvæði og Dyrhólaey) og há-
lend is  svæðin í Kerlingar�öllum og Friðlandi að Fjallabaki.

Starfstímabil
Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími er 
breyti legur eftir svæðum. Þeir fyrstu hefja störf í byrjun maí 
og síðustu ljúka störfum í september. 

Helstu verkefni
Störf landvarða felast í að gæta þess að ákvæði nátt úru -
verndarlaga og sérlaga, friðlýsingarskilmála og stjórn unar- 
og verndaráætlana svæða séu virt. Þeir koma á framfæri 
upplýsingum og fræða gesti um nátt úru og sögu svæðanna, 
viðhald innviða og halda við merktum gönguleiðum.

Ítarlegri upplýsingar
Ítarlegri upplýsingar um störfin og hæfniskröfur til þeirra er 
að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi.

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2018. Athygli er 
vakin á því að hyggist umsækjandi sækja um starf á fleiri 
en einu landssvæði þarf sérstaklega að sækja um hvert 
svæði fyrir sig.



• Flokkstjórar landgræðslu á virkjanasvæði ON  
Tilvalið fyrir fólk með leiðtogahæfileika. 

• Vinnuflokkar landgræðslu á virkjanasvæði ON 
Tilvalið fyrir nema fædda árið 2001 eða fyrr.

• Sérverkefni vegna loftslagsmála og útreikninga á 
kolefnisspori 
Tilvalið fyrir háskólanema í verk- eða umhverfis- og auðlindafræðum.

• Móttaka gesta Jarðhitasýningar ON 
Tilvalið fyrir háskólanema sem nýtur þess að miðla fróðleik.

• Skjalfesting og myndræn framsetning verkferla 
Tilvalið fyrir vélaverkfræðinema og nema í skapandi 
greinum en um samvinnuverkefni er að ræða.   

• Verkefni tengt gufuveitum á virkjanasvæði ON 
Tilvalið fyrir nema í vélfræði, vélvirkjun eða skyldum greinum.

• Sérverkefni í gerð útboðsgagna, skjalavistunar og 
skipulagsvinnu

 Tilvalið fyrir háskólanema í verk-, hag-, viðskipta-, lög- eða 
umhverfis- og auðlindafræðum.

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.

Viltu vera ON 
í sumar?

Sótt er um störfin á ráðningavef ON, starf.on.is, þar sem nánari upplýsingar um störfin er að finna. 
Einnig er hægt að spyrjast fyrir um störfin í gegnum netfangið starf@on.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2018.  
Við hvetjum jafnt stelpur og stráka til að sækja um.

Við leitum að jákvæðu  
og framtakssömu fólki  
í fjölbreytt sumarstörf á 
orkumiklum og skemmti-
legum vinnustað.  

Eftirfarandi sumarstörf eru í boði:

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

JAFNLAUNAÚTTEKT 
PWC – 2017

UMHVERFISVERÐLAUN ATVINNULÍFSINS
FRAMTAK ÁRSINS – 2016

ÍSLENSKA 
ÁNÆGJUVOGIN – 2017

Starfið felur í sér:
 › ráðgjöf og þjónustu við núverandi 

viðskiptavini vegna trygginga
 › sölu og upplýsingagjöf til núverandi  

og nýrra viðskiptavina
 › greiningu á þörfum viðskiptavina og 

þátttöku í fjölbreyttum þjónustuverkefnum

Ert þú með:
 › menntun sem nýtist við ráðgjöf og þjónustu
 › reynslu af ráðgjafa- og söluverkefnum
 › mikla færni í mannlegum samskiptum  

og góða söluhæfileika
 › framúrskarandi þjónustulund og jákvætt 

hugarfar
 › mikið frumkvæði og metnað til að ná árangri

Sjóvá sjova.is440 2000

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur 
fólks sem kappkostar að veita viðskiptavinum 
afburða þjónustu. Kannanir sýna að starfsánægja hjá 
Sjóvá er með því allra mesta sem mælist hérlendis.

Sjóvá er efst tryggingafélaga í Íslensku 
ánægjuvoginni. Við gleðjumst yfir því 
að viðskiptavinir okkar séu ánægðari.

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar nk.  
Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsoknir.

Nánari upplýsingar veitir Baldvin Ólafsson,  
útibússtjóri á Akureyri, baldvin.olafsson@
sjova.is og í síma 440 2000.

Ráðgjafi 
Akureyri

Við leitum að metnaðarfullum og kröftugum aðila í útibú 
okkar á Akureyri. Um er að ræða fjölbreytt starf í skemmtilegu 
starfsumhverfi.



Á Sólheimum í Grímsnesi búa að jafnaði yfir eitthundrað manns og eru starfsmenn Sólheima um fimmtíu talsins. 
Hlutverk Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggt á kristnum gildum og hugmyndum mannspeki, sem 
veitir íbúum tækifæri til að vaxa, þroskast og vera virkur þátttakandi.  Starfsemi Sólheima og aðstaða er sniðin 
að því að þjóna fólki með þroskahömlun sem býr yfir starfsgetu. 
Gildi Sólheima eru; kærleikur, fagmennska, sköpunargleði og virðing.

Framkvæmdastjóri
Starfssvið
•	 Ábyrgð	á	fjármálum	og	daglegum	rekstri	
•	 Eftirfylgni	með	stefnu	og	ákvörðunum	stjórnar
•	 Stjórnun	breytinga,	samræming	verkferla	og	vinnubragða
•	 Áætlanagerð	og	kostnaðareftirlit
•	 Stjórnun	starfsmanna	og	mannauðsmála	
•	 Samskipti	við	þjónustunotendur,	eftirlitsaðila	og	hagaðila

Framkvæmdastjóri	heyrir	undir	stjórn	sem	kosin	er	af	fulltúaráði	Sólheima.	Ráðið	er	til	fimm	ára	í	senn	og	æskilegt	
er	að	viðkomandi	hafi	búsetu	á	staðnum.

Umsókn með ferilskrá og kynningarbréfi sendist á radningar@solheimar.is fyrir 26. febrúar n.k.

Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	hefur	verið	tekin.
Upplýsingar	veitir	Auður	Finnbogadóttir,	audur.finnbogadottir@solheimar.is

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi
•	 Reynsla	af	stjórnun	og	rekstri	
•	 Samskipta-	og	samstarfshæfni	er	mikilvæg
•	 Þekking	á	málaflokki	fatlaðs	fólks	æskileg
•	 Frumkvæði	í	starfi	og	öguð	vinnubrögð
•	 Jákvæðni	og	áhugi	á	að	leiða	fjölbreytt	starf	í		
	 anda	gilda	Sólheima

Artasan er sérhæft fyrirtæki á sviði markaðssetningar á 
samheitaly�um, lausasöluly�um og öðrum heilsuvörum. 

Gildi Artasan eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni.

Markaðsstjóri
Óskum eftir að ráða markaðsstjóra samheitaly�a. Um er að ræða kre�andi starf fyrir 
metnaðarfullan einstakling.
 
Helstu verkefni:

• Ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar
• Áætlunargerð og eftirfylgni í sölu- og markaðsmálum 
• Stjórnun samskipta við birgja og viðskiptavini 
• Greining á markaði og sölutækifærum 
• Seta í stjórnunarteymi Artasan og þátttaka í stefnumótandi verkefnum 

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun af heilbrigðissviði
• Reynsla af markaðs- og sölumálum á lyfjamarkaði
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Afburða tungumála- og tölvukunnátta

Sótt er um starfið í gegnum heimasíðu Artasan www.artasan.is og eru umsækjendur 
beðnir um að láta ferilskrá fylgja með. Óskað er eftir ítarlegri ferilskrá ásamt stuttri 
greinargerð þar sem fram kemur ástæða þess að sótt er um starfið og rökstuðningur fyrir 
því hvers vegna viðkomandi telur sig hæfan til að gegna því. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál og verður öllum umsækjendum svarað.

Nánari upplýsingar veita Brynjúlfur Guðmundsson framkvæmdastjóri Artasan s. 824 9220 
og Pétur Veigar Pétursson starfsmannastjóri s. 897 1626. 

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar næstkomandi.
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Skaftárhreppur

Skipulags- og byggingarfulltrúi í Skaftárhreppi

Laust er starf skipulags- og byggingarfulltrúa í Skaftárhreppi 
sem er annað landstærsta sveitarfélag á Íslandi. Leitað er eftir 
öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað og áhuga á að 
byggja upp og þróa starfið. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipulags- og 
byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í samstarfi 
við sveitarstjórn og skipulagsnefnd sveitarfélagsins ásamt því að 
vinna náið með sveitarstjóra.

Helstu verkefni;
• móttaka skipulags- og byggingarerinda
• undirbúningur og eftirfylgni funda skipulagsnefndar
• úttektir, mælingar og vettvangsathuganir
• útgáfa byggingarleyfa, framkvæmdaleyfa og stöðuleyfa. 
• umsagnir vegna útgáfu rekstrar og/eða starfsleyfa  
• yfirferð uppdrátta
• skráning fasteigna og stofnun lóða. 
• undirbúningur og áætlanagerð vegna verklegra framkvæmda 
 á vegum sveitarfélagsins.
• umsjón með skjalavistun er varðar skipulags og byggingarmál
 og tryggja virkni gæðakerfis stjórnkerfis byggingarfulltrúa. 

Umsækjendur skulu fullnægja menntunar- og hæfniskröfum 
7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 25. gr. mannvirkjalaga nr. 
160/2010.

Þekking og reynsla af skipulags- og byggingarmálum og 
opinberri stjórnsýslu er mikilvæg, einnig að viðkomandi hafi 
iðnmenntun sem bakgrunn. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. 
Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri Skaftárhrepps í síma 
487-4840 eða á netfangið sveitarstjori@klaustur.is. Umsóknir 
ásamt fylgigögnum skal senda á netfangið sveitarstjori@
klaustur.is. Umsóknarfrestur er til 19. febrúar nk. 

Laus störf í Skaftárhreppi

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Yfirlæknir á hjartasviði
Staða yfirlæknis á hjartasviði Reykjalundar er laus til umsóknar frá 
og með 1. ágúst 2018. Um fullt starf er að ræða.

Gerð er krafa um íslenskt lækningaleyfi og sérfræðiréttindi í 
endurhæfingarlækningum eða hjartalækningum. 

Laun byggja á kjarasamningi Læknafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk samkomulags milli Reykjalundar og starfandi 
lækna á Reykjalundi.

Upplýsingar um starfið veita Magnús R. Jónasson, yfirlæknir hjar-
tasviðs í síma 585-2000 og Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri 
í síma 585-2143 gudbjorg@reykjalundur.is

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar 2018.

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á heima-
síðunni www.reykjalundur.is

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem áhersla er 
lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn. 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  Sími 585 2000 – www.
reykjalundur.is

Skrifstofa Alþingis
auglýsir eftir skjalaritara.

Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.
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Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd 
mál. Hjá PFS starfa 24 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og 
lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Póst- og fjarskiptastofnun leitar að öflugum samskiptafulltrúa.
Samskiptafulltrúi ber ábyrgð á gerð og eftirfylgni samskiptaáætlana við hagaðila PFS, ritstjórn á vef og ársskýrslu, uppsetningu viðburða á vegum stofnunarinnar og öðrum málum sem tengjast 
ímynd Póst- og fjarskiptastofnunar og upplýsingagjöf til almennings og fjölmiðla.

Póst-og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða í stöðu sérfræðings í netöryggissveit PFS. Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása eða 
hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum. Þá tekur netöryg-
gissveitin þátt í því að tryggja virkni almennra fjarskiptaneta, vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu og vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum.

Póst- og fjarskiptastofnun leitar að öflugum sérfræðingi til liðs við tæknideildina.  Sérfræðingurinn verður hluti af teymi starfsmanna sem vinnur náið saman að skipulagi tíðnimála, úthlutun tíðna og 
númera, eftirliti með ljósvakanum o.fl. Þá er net- og upplýsingaöryggi fjarskiptakerfa hluti af starfsemi tæknideildar. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ritstjórn og umsjón með heimasíðu PFS og aðstoð við aðra vefi stofnunarinnar
• Gerð og eftirfylgni samskiptaáætlana við hagaðila PFS
• Ritstjórn frétta og fréttatilkynninga 
• Gerð og útgáfa ársskýrslu PFS
• Skipulagning funda, ráðstefna og annarra viðburða
• Umsjón með samskiptamiðlum, þ.m.t. þátttaka á samfélagsmiðlum
• Ritrýni á útgefnu efni PFS
• Upplýsingagjöf til neytenda, aðallega á vef PFS
• Vitundarvakning almennings um net- og upplýsingaöryggi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af textaskrifum og góð ritfærni
• Mjög gott vald á íslensku og ensku
• Áhugi á tækninýjungum og samskiptamiðlum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Færni í tölvu- og netvinnslu
• Jákvæðni, lipurð og hæfni í samskiptum og samvinnu
• Áhugi á markaðs og kynningamálum sem og víðsýni vegna verkefna
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
• Metnaður til að ná árangri í starfi er skilyrði

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Greining á spilliforritum og viðbrögð við öryggisatvikum
• Atvika-, veikleika- og búnaðargreining, ásamt því að dreifa upplýsingum um atvik og  

berskjölduð tölvu- og fjarskiptakerfi
• Upplýsingaskipti við þjónustuhóp og aðra ytri aðila 
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi um öryggi Internetsins
• Ráðgjöf og upplýsingar varðandi öryggismál á netinu
• Aðstoð við uppbyggingu þekkingar í meðhöndlun öryggisatvika hjá innlendum netöryggishópum
• Eftirlit með reglum um net- og upplýsingaöryggi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða á öðrum sviðum ef viðkomandi hefur 

haldgóða reynslu á sviði netöryggis
• Sérmenntun eða starfsreynsla á sviði hugbúnaðargerðar og/eða öryggisgreininga er æskileg
• Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa yfir 

þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að ná árangri í starfi
• Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð
• Búa yfir skilningi á internettækni ásamt færni til að meta upplýsingar um áhættu og áhrif
• Geta til að miðla tæknilegum upplýsingum til annarra
• Góð íslensku og enskukunnátta, bæði töluð og rituð, er áskilin
• Umsækjendur þurfa að geta unnið undir álagi og hafa tamið sér skipulag í vinnubrögðum

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Undirbúningur, verkstýring og þátttaka í nýjum tæknilegum verkefnum sem snúa að innri  

upplýsingakerfum PFS
• Að leiða nýsköpunarverkefni í stafrænni þróun
• Þátttaka í vinnslu gagna um fjarskiptainnviði og birtingu þeirra í landupplýsingakerfum PFS

 Auk þessara verkefna er um að ræða almennt eftirlit með reglum um net- og upplýsingaöryggi, 
skipulag tíðnimála, eftirlit með ljósvakanum ásamt stuðningi við störf annarra deilda.  Þátttaka í 
innleiðingu gæðaferla tæknideildar er einnig mikilvægur  þáttur í starfinu.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk – eða tæknifræði, upplýsingatækni eða sambærileg menntun á  

raunvísindasviði. Framhaldsnám eða starfsreynsla á sviði fjarskipta er kostur
• Góður skilningur á upplýsingatækni og þekking á helstu þáttum í  í framkvæmd UT verkefna. 

Einnig þarf viðkomandi að geta unnið skipulega í að greina og svara erindum
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti
• Ríkuleg samskiptafærni ásamt öguðum og skipulögðum vinnubrögðum
• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að vinna í hópi ásamt því að búa yfir bæði sveigjanleika og 

festu sem nauðsynleg er í samstarfi við fjarskiptafélög á Íslandi   
• Reynsla af verkefnastjórn er æskileg 

 Um er að ræða krefjandi starf í síbreytilegu og spennandi umhverfi þar sem gerðar eru miklar 
fagkröfur.  Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Samskiptafulltrúi PFS

Sérfræðingur í netöryggissveit PFS (CERT-ÍS)

Sérfræðingur í tæknideild Póst- og fjarskiptastofnunar  

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk. 
PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni. 

Umsjón með starfinu hefur Hrefna Ingólfsdóttir, forstöðumaður rekstrardeildar. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. 
Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk. 
PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.

Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður tæknideildar. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. 
Umsækjandi þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.
Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk.  

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni. 

Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður tæknideildar. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is.  
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. 
Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.
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Leitað er að duglegum einstaklingi 
með frumkvæði, sem hefur gaman 
af að starfa í góðum hópi fólks 
í spennandi starfsumhverfi.

Umsóknir með ferilskrá og mynd 
berist á netfangið heida@geysir.com.

Öllum umsóknum verður svarað.

Y FIR M A ÐU R V EITINGA
GE YSI R  SHOP S  —  H AU K A DA L

HÆFNISKRÖFUR
•  Reynsla af veitingarekstri
•  Leiðtogahæfileikar
•  Góðir samskiptahæfileikar
•  Enskukunnátta

HELSTU VERKEFNI
•  Skipulagning á ferlum eldhússins
• Stjórnun starfsmanna
• Framleiðsla veitinga
• Innkaup hráefna
• Vöruþróun

Geysir Shops rekur tvo veitingastaði 
hjá Geysi í Haukadal: Kantínu og Súpu. 
Kantína er skyndibitastaður með 
hamborgara, kjötsúpu o.fl. og Súpa 
er grænmetisveitingastaður. Um 
ellefu starfsmenn sinna rekstri 
veitingastaðanna á hverjum degi.

Störf í málmiðnaði
hjá Héðni
Rennismiður
Vegna aukinna verkefna óskum við  eftir að ráða vanan rennismið til starfa. 
Um er að ræða mjög fjölbreytt verkefni við viðhald og nýsmíði.
 
Ryðfrí smíði
Einnig  leitum við eftir starfsmanni með reynslu af ryðfrírri smíði. 
Um er að ræða mjög fjölbreytt verkefni.
 
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.isGjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Faglærðir píparar óskast í verkstýringu! 

Verkefnastaðan er góð framundan og þörf fyrir að bæta við 
hæfu fólki. Nánari upplýsingar veitir Kristinn Lúðvík  

Aðalbjörnsson í síma 775-5092. 

Umsóknum skal skilað inn á netfangið  
kristinn@aflmot.is fyrir 12. Febrúar 2018.

Verkefnisstjóri

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið auglýsir  
eftir verkefnisstjóra vegna stofnunar þjóðgarðs á 

miðhálendinu

Í sáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram  að stofna 
eigi þjóðgarð á miðhálendinu í samráði þverpólitískrar 
þingmannanefndar, umhverfis- og auðlindaráðuneyt-
isins, sveitarfélaga, náttúruverndar- og útivistarsam-
taka og annarra hagsmunaaðila. 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið auglýsir eftir verk- 
efnisstjóra til að vinna að undirbúningi og framgangi 
þessa áhersluverkefnis. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni verkefnisstjóra eru:  

•	Starfa	með	þverpólitískri	þingmannanefnd	sem	
skipuð verður af umhverfis- og auðlindaráðherra. 

•	Leiða samráð við hagaðila. 
•	Að	undirbúa,	skipuleggja	og	tryggja	framgang	

vinnu við verkefnið. 
•	Samskipti	við	samstarfsaðila,	stofnanir	og	 

almenning.
•	Kynningarmál	og	upplýsingagjöf.

Verkefnisstjóri skal hafa:

•	Háskólamenntun	á	framhaldsstigi	á	sviði	 
umhverfismála.

•	Góðan	skilning	á	málefnum	miðhálendisins	og	þeim	
sjónarmiðum sem þar eru. 

•	Þekkingu	á	málefnum	þjóðgarða.
•	Framúrskarandi	samskiptahæfni	og	lipurð	í	 

samstarfi.
•	Frumkvæði,	metnað	og	þjónustulund.

Verkefnisstjóri starfar á skrifstofu landgæða í 
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Ráðningin er 
tímabundin til tveggja ára. Upphaf ráðningar er 
samkomulag en æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf	sem	fyrst	eftir	að	ákvörðun	um	ráðningu	liggur	
fyrir.	Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Félags	
háskólamenntaðra	starfsmanna	Stjórnarráðsins.	
Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018. 

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn sína 
til	umhverfis-	og	auðlindaráðuneytisins,	Skuggasundi	
1, 101 Reykjavík eða rafrænt á postur@uar.is. Öllum 
umsóknum	 verður	 svarað	 þegar	 ákvörðun	 um	 ráðn-	
ingu hefur verið tekin.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferils-  
skrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu	 umsóknar	 og	 rökstuðningur	 fyrir	 hæfni	 við- 
komandi í starfið. Nánari upplýsingar um starfið  
veitir	Jón	Geir	Pétursson,	skrifstofustjóri	á	skrifstofu	
landgæða, netfang: jon.g.petursson@uar.is.

 12 ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 .  F E B R ÚA R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



GAKKTU TIL LIÐS
VIÐ KRAFTMIKINN HÓP 

KLETTAGARÐAR 8-10
104 REYKJAVÍK

590 5100
www.klettur.is

Á
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HELSTU VERKEFNI
• Almenn bókhaldsstörf og skönnun fylgiskjala
• Lánardrottna- og viðskiptamannabókhald
• Skjalavinnsla og frágangur gagna
• Tollskýrslugerð og bókun sendinga
• Önnur almenn skrifstofustörf

 HÆFNISKRÖFUR 
• Viðurkenndur bókari og/eða góð
 haldbær reynsla á sviði bókhalds
• Reynsla af Axapta bókhaldshugbúnaði
 æskileg og færni í Excel   
• Góð greiningarhæfni og nákvæm vinnubrögð 
• Reynsla af innflutningi og tollskýrslugerð er kostur 
• Þjónustulund, jákvætt viðmót og lipurð
 í samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Góð íslensku- og enskukunnátta

BÓKARI
Klettur óskar eftir að ráða þjónustulipran og 
ábyrgðarfullan starfsmann á fjármálasvið 
fyrirtækisins. Um er að ræða bókhald og 
almenn skrifstofustörf.

HELSTU VERKEFNI
• Sala og söluráðgjöf á vélum
 og tækjum
• Samskipti við viðskiptavini
• Innkaup á vélum og tækjum
• Samskipti við birgja
• Þátttaka í markaðsstarfi

HÆFNISKRÖFUR
• Þekking og reynsla af sölumálum
• Reynsla af sölu véla og tækja er kostur
• Reynsla af innkaupum er kostur
• Almenn þekking á vélbúnaði og tækjum er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð enskukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð, drifkraftur og frumkvæði
• Þjónustulund, jákvætt viðmót og lipurð í samskiptum

SÖLUFULLTRÚI VINNUVÉLA
OG TÆKJA
Klettur óskar eftir að ráða
sölufulltrúa á sölusvið fyrirtækisins.

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018. Óskað er eftir ferilskrá og kynningarbréfi, ásamt upplýsingum um meðmælendur. Nánari upplýsingar veita
Birgir Sigurðsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs (s. 590 5120), Bjarni Arnarson, framkvæmdastjóri sölusviðs (s. 590 5110) og Berglind Björk Hreinsdóttir, 
mannauðsstjóri (s. 891 6990).

Hjá Kletti vinna um 95 manns við sölu og þjónustu á meðal annars Scania vörubílum, Caterpillar
tækjum og vélum, IR loftpressum og Goodyear hjólbörðum og er ársvelta félagsins um 5,5 milljarðar.

Gildi Kletts eru heiðarleiki, fagmennska, liðsheild og staðfesta.

Vegna aukinna verkefna hjá Kletti – sölu og þjónustu ehf bætum við liðsmönnum við 
okkar góða starfsmannahóp, á fjármálasviði og á sölusviði. Við leitum að vönu og 
áhugasömu fólki sem vill takast á við fjölbreytt og áhugaverð störf hjá leiðandi 
þjónustufyrirtæki í mikilli sókn.

Öflugur sölufulltrúi 
óskast í krefjandi verkefni.

Leitum að hörkuduglegum, sjálfstæðum og traustum 
einstaklingi og er reynsla í auglýsingasölu er kostur en 

ekki skilyrði. Frumkvæði, drifkraftur og skipulögð  
vinnubrögð eru einnig góðir eiginleikar.

Góð vinnuaðstaða og verulega góðir tekjumöguleikar. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á box@frett.is fyrir 

12. febrúar nk merkt ,,Sölufulltrúi-0302”

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.isgæði, þjónusta, þekking

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar
Þeir sem áhuga hafa á að vinna í hressum og góðum hópi starfsmanna Pmt 
sendið umsókn á vinna@pmt.is með starfsferilsskrá fyrir 12. febrúar.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Við leitum að reyndum sölumanni í sölu á umbúðum, 
límmiðum og ýmsum rekstrarvörum. Einnig seljum 
við ýmis tæki til merkinga og pökkunar. 

Við leitum að sölumanni sem er vanur útisölu
og heimsóknum til viðskiptavina.

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?
SÖLUMAÐUR

Vegna sívaxandi umsvifa vantar okkur hjá Pmt reyndan 
og duglegan prentara í framtíðarstarf. Starfið felst
í prentun límmiða og umbúða í prentvélum Pmt.

Prentsmiðjan okkar er búin nýlegum og mjög fullkomnum 
búnaði til prentunar á umbúðum, límmiðum og aðgöngu-
miðum.  

PRENTARI

Pmt er leiðandi fyrirtæki í prentun límmiða og umbúða. Einnig býður Pmt uppá úrval véla til 
merkinga og pökkunar.

Umsækjendur þurfa að vera vandvirkir og reglusamir og að sjálfsögðu stundvísir og með hreint sakarvottorð.           

Garðaskóli
 • Skólaliði

Kirkjuból
 • Leikskólakennari
 • Starfsmaður í eldhúsi

Dagþjálfun Ísafoldar
 • Starfsmaður

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

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

GARÐUR
Gerðaskóli í Garði
Staða skólastjóra

Staða skólastjóra við grunnskólann Gerðaskóla í Sveitarfélaginu 
Garði er laus til umsóknar.  
Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn til starfa í 
góðum skóla, með góðan skólabrag og gera enn betri með metnaði, 
virðingu og leikgleði í fyrirrúmi.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2018.

Helstu verkefni:
•	 Skólastjóri	ber	faglega	og	rekstrarlega	ábyrgð	á	starfsemi		 	
 skólans, samkvæmt lögum og stefnu sveitarfélagsins hverju   
	 sinni.		Vinna	að	gerð	fjárhagsáætlana	og	ábyrgð	á	eftirfylgni		 	
 þeirra.
•	 Að	vera	faglegur	leiðtogi	og	fyrirmynd	með	umhyggju	fyrir		 	
	 nemendum	og	starfsfólki.
•	 Að	vinna	að	eflingu	mannauðs	og	annast	ráðningar	starfs	 	
 fólks skólans.
•	 Stuðla	að	framþróun	skólastarfsins	með	reynslu	og	þekkingu		 	
	 á	að	leiða	skólasamfélagið	út	frá	skólastefnu	sveitarfélagsins		 	
 og vinna að samstarfsverkefnum/samningum sem skólinn   
 hefur gert.

Menntun, geta og færni:
•	 Grunnskólakennaramenntun	og	önnur	reynsla	samkvæmt		 	
 lögum nr. 87/2008, 12. gr.
•	 Framhaldsmenntun	í	stjórnun	menntastofnana	eða	 
 sambærileg viðbótarmenntun.
•	 Menntun	og	reynsla	af	stjórnun	og	rekstri	er	kostur.
•	 Áhugi	og	færni	í	samskiptum.
•	 Áhugi	og	reynsla	til	að	leiða	þróunarstarf	og	að	ná	árangri	í		 	
	 kennslu	og	námi.
•	 Leiðtogafærni	í	teymisvinnu	og	geta	til	ákvarðanatöku.

Í	Sveitarfélaginu	Garði	eru	um	1.600	íbúar.		Sveitarfélagið	er	á	nyrsta	
odda	Reykjaness.		Í	Garði	er	blómlegt	tómstunda-,	íþrótta-og	men-
ningarlíf.		Lögð	er	áhersla	á	að	allir	aldurshópar	íbúanna	fái	notið	sín	
í fjölbreyttu félagslífi.  Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar í vel búinni 
Íþróttamiðstöð.		Nánari	upplýsingar	um	sveitarfélagið	er	að	finna	á	
vefsíðunni	svgardur.is.

Um	220	nemendur	stunda	nám	við	Gerðaskóla	og	býr	skólinn	við	
mjög góðan aðbúnað og aðstöðu.  Einkunnarorð skólasamfélagsins í 
Garði	eru:		Árangur,	virðing,	gleði,	leikur,	sköpun	og	ábyrgð.

Umsókn	skal	fylgja	ferilskrá	um	menntun,	störf	og	stjórnunarreyns-
lu.		Einnig	er	óskað	eftir	hugmyndum	umsækjanda	um	starfsemi	
og	þróun	skólastarfs	undir	hans	stjórn.				Umsóknir	skulu	sendar	
bæjarstjóra	á	Sveitarfélagið	Garður,	Sunnubraut	4,	250	Garður,	eða	á	
tölvupóstfangið		magnusstefansson@svgardur.is	

Nánari	upplýsingar	veitir	Jónína	Magnúsdóttir	formaður	Skóla- 
nefndar	(jm@mss.is)

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018 

Skólameistari Tækniskólans
 
Skólameistari Tækniskólans
Starfið er laust til umsóknar - nánar á www.tskoli.is
Umsóknarfrestur til og með 9. febrúar 
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Hamrar hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ
Óskum eftir hjúkrunarfræðingum til starfa í fastar stöður og sumarafleysingar Vinnutími og starfshlutfall eftir samkomulagi

Nánari upplýsingar veita: 
Kristín Högnadóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar kristinh@eir.is  

Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri edda@eir.is í síma  522 5700

 Hjúkrunarheimili 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík 
 Sími: 522 5700

Fjölskyldusvið 
Akureyrarbæjar 

Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða til starfa 
lögfræðing. Um er að ræða 100% starf og er æskilegur 
ráðningartími frá 1. apríl 2018 eða eftir samkomulagi. 

Starfssvið er eftirfarandi:
•	Vinnur	að	barnavernd	í	samstarfi	við	forstöðumann	barna-		
	 verndar	m.a.	að	undirbúningi	mála	fyrir	barnaverndarnefnd		
	 og	svörun	erinda	gagnvart	málsaðilum.
•	Kemur	að	sértækum	verkefnum	í	félagsþjónustu	í	samstarfi		
	 við	forstöðumenn.	
•	Sinnir	lögfræðilegri	ráðgjöf	til	starfsmanna	fjölskyldusviðs.
•	Kemur	að	svörun	erinda	til	opinberra	aðila	s.s.	úr	 	
	 skurðarnefndar	velferðarmála	og	Umboðsmanns	Alþingis.	
•	Aðstoðar	við	setningu	reglna	um	þjónustuna	m.t.t.	laga	og		
	 reglugerða.
•	Sinnir	ýmsum	lögfræðilegum	verkefnum	í	samstarfi	við		
	 bæjarlögmann.	

Menntunar- og hæfniskröfur eru: 
•	 Embættispróf	í	lögfræði	eða	grunn	og	meistaranám	í		
	 lögfræði.	
•	Málflutningsréttindi	eru	æskileg.
•	Reynsla	á	sviði	stjórnsýsluréttar	er	skilyrði.
•	Reynsla	af	félagsþjónustu	sveitarfélaga,	einkum	barna-		
	 verndarmálum		er	æskileg.	
•	Gott	vald	á	ritun	texta	á	íslensku	er	nauðsynlegt.
•	Mikill	sveigjanleiki	og	framúrskarandi	samskiptahæfni		
	 er	nauðsynleg	svo	og	hæfni	til	að	vinna	sjálfstætt.
•	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	er	að	finna	á	heimasíðu	Akureyrarbæjar,	
www.akureyri.is	þar	sem	sótt	er	um	rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar 2018

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar
- íbúðakjarni fyrir fatlað fólk
 • Þroskaþjálfi eða starfsmaður með menntun  
  á sviði félags- heilbrigðis- og/eða mennta- 
  vísinda. Vaktavinna, 90% starfshlutfall eða  
  eftir samkomulagi.

Grunnskóli Seltjarnarness 
 • Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra   
  uppeldisfræðimenntun, fullt starf. 
 • Stuðningsfulltrúar, fullt starf og hlutastörf.

Leikskóli Seltjarnarness 
 • Leikskólakennari, fullt starf.

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is

HÆFNI- OG MENNTUNARKRÖFUR: 

• Doktorspróf sem nýtist í starfi

• Reynsla og þekking á starfsemi háskóla

• Reynsla og brennandi áhugi á þróun náms 

   og kennsluhátta á háskólastigi 

• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mann-

   legum samskiptum

• Frumkvæði í starfi 

• Hæfni til að tjá sig á íslensku og ensku 

   í ræðu og riti 

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018.

Umsóknir skulu berast í rafrænu formi 

á starfsumsoknir@hi.is merkt HI18010133.

Umsóknargögn sem ekki eru send í rafrænu 

formi skulu berast til starfsmannasviðs 

merkt HI18010133.

  

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum 

tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 

hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði 

frá lokum umsóknarfrests. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 

fyrst. Um fullt starf er að ræða. Laun eru sam-

kvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 

hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn 

Gestsdóttir, aðstoðarrektor kennslu og þróunar

í síma 5254047, netfang steinuge@hi.is eða 

Guðmundur R. Jónsson, framkvæmdastjóri 

miðlægrar stjórnsýslu í síma 525 5202, 

netfang grj@hi.is.

Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið 

mið af jafnréttisáætlun háskólans. Vakin er athygli 

á málstefnu Háskóla Íslands.

SVIÐSSTJÓRI KENNSLUSVIÐS 
HJÁ HÁSKÓLA ÍSLANDS
Háskóli Íslands leitar eftir öflugum stjórnanda í starf sviðsstjóra kennslusviðs. Kennslusvið 
er ein af stoðeiningum Háskóla Íslands og hluti af sameiginlegri stjórnsýslu skólans. Hlutverk 
kennslusviðs er að hafa umsjón með kennslumálum skólans í heild. Kennslusvið og sviðsstjóri 
vinna náið með stjórnendum skólans, aðstoðarrektor kennslu, kennslustjórum fræðasviða, 
Kennslumálanefnd HÍ, öðrum stoðeiningum í miðlægri stjórnsýslu og fimm fræðasviðum 
skólans. Sviðsstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra stjórnsýslu.

Sviðsstjóri ber ábyrgð á samhæfingu kennslumála á fræðasviðum og að samþætta starf þeirra eininga 

sem heyra undir sviðið. Kennslusvið hefur aðkomu að mótun kennslustefnu skólans, framkvæmd hennar 

og stuðningi við gæði og þróun náms og kennslu við skólann. Sviðið hefur einnig faglega umsjón með 

reglum og málefnum sem varða kennslu og nám, svo sem inntöku og skráningu stúdenta, mati á námi, 

kennslumálum og prófum.

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- 
og vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn starfa í föstum störfum við 
skólann og um 2.200 eru lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 12.500. 
Skólinn skiptist í sex grunneiningar, miðlæga stjórnsýslu og fimm fræðasvið. 
Háskóli Íslands býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins 
sem býður grunnnám og framhaldsnám á öllum helstu fræðasviðum.
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SVEIGJANLEIKI - FÆRNI - ÁREIÐANLEIKI
SAGlobal býður Microsoft Dynamics innleiðingarþjónustu og sérlausnir til viðskiptavina í yfir 76 löndum.
Við erum leiðandi alþjóðlegur samstarfsaðili Microsoft, daglega aðstoðum við 100.000 Dynamics notendur 
við að ná framúrskarandi árangri í rekstri á þeim fyrirtækjum sem þeir vinna fyrir. Okkar teymi hefur mikla 
reynslu af vinnu við lausnir fyrir mismunandi fyrirtæki. Okkar markmið er ávallt að vera sveigjanleg, 
fær og áreiðanleg – það geta núverandi viðskiptavinir staðfest.

Helstu verkefni
+ Undirbúningur og framkvæmd kynninga 

á söluvörum fyrirtækisins
+ Stuðningur við markaðsstarf 
+ Tilboðsgerð í samstarfi við ráðgjafa okkar
+ Umsjón með viðskipta- og tengslakerfi (CRM)

SAGlobal Iceland ehf. leitar að hæfileikaríkum einstaklingi til að leiða 
kynningar og sölu á vörum, þjónustu og nýjungum í Microsoft Dynamics 
365 Enterprise í samstarfi við teymi alþjóðlegra sérfræðinga fyrirtækisins.

Hæfniskröfur
+ Skipulagshæfni í nálgun verkefna
+ Fagmennska og færni í mannlegum samskiptum 
+ Sterk enskukunnátta í rit- og talmáli
+ Þekking á Dynamics AX og/eða Dynamics 365 

Enterprise og/eða Dynamics CRM
+ Tæknileg þekking er kostur

Tekið er á móti umsóknum á saglobal.is

SÖLURÁÐGJAFI 
Í VIÐSKIPTALAUSNUM
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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 10. febrúar merkt „fasteignasala“ 

Academic Director
The School for International Training is recruiting an 
Academic Director for its Iceland study abroad program 
summer program Iceland: Renewable Energy, Technology,  
and Resource Economics (http://studyabroad.sit.edu/pro-
grams/summer/summer-2018/ice/). 

The program is located in Ísafjörður at the University 
Centre of the Westfjords. The Academic Director is 
responsible for the academic content of the program, 
student safety, and general management and administra-
tion of day-to-day logistics of the program. 

The candidate should have an academic background in 
renewable energy, economics, engineering, environmental 
science or a related discipline. 

To apply, please submit a Curriculum Vitae  
and cover letter to Said Graiouid at  
Said.Graiouid@sit.edu by 19.02.2018. 

Miðstöð foreldra og barna
óskar eftir að ráða meðferðaraðila í hlutastarf.

Miðstöðin veitir sérhæfða geðheilsumeðferð (e. parent  
infant psychotherapy) fyrir foreldra á meðgöngu og  
foreldra og ungbörn.

Á miðstöðinni starfar þverfaglegur hópur með handleiðslu 
sérfræðinga í meðferð ungbarnafjölskyldna. Sjá nánar á  
www.fyrstutengsl.is

Við leitum að starfsmanni með reynslu af samtalsmeðferð 
og háskólamenntun á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar- 
læknis- sálfræði eða skyldum greinum.

Með umsókn skulu fylgja upplýsingar um:
•	 Menntun
•	 starfsreynslu
•	 reynslu	af	eigin	meðferð	og	handleiðslu

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar og umsóknir skal senda 
til: fyrstutengsl (hjá) fyrstutengsl.is  eða til Miðstöð foreldra 
og barna, Síðumúla 6, 108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Sæunn Kjartansdóttir í síma  
426 5200 eða saeunn (hjá) fyrstutengsl.is
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Endurskoðandi á  
endurskoðunarsviði

Ríkisendurskoðun auglýsir laust til umsóknar starf endurskoðanda 
á endurskoðunarsviði. Leitað er að löggiltum endurskoðanda sem 
getur unnið sjálfstætt og með öðrum, hefur hæfni í samskiptum, 
sýnir frumkvæði og metnað í starfi, er vel ritfær og hefur góða 
greiningar- og ályktunarhæfni. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starf endurskoðanda felst í að endurskoða (árita) reikningsskil 
ríkisaðila, félaga og sjóða í meirihlutaeigu ríkisins og sam-
stæðuuppgjör ríkissjóðs. Einnig að kanna innra eftirlit stofnana 
og meta virkni þess, auk annarra úttekta á fjárhagsmálefnum 
ríkisstofnana og ríkisaðila. Endurskoðandi tekur þátt í teymis-  
vinnu og á í samstarfi við ýmsa aðila og ber ábyrgð á afmörkuðum 
verkefnum. 

Hæfnikröfur
• Löggilding í endurskoðun
• Þekking á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS/IPSAS)
• Þekking á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum (ISA/ISSAI)
• Þekking á rekstri/fjármálastjórn opinberra aðila er kostur
• Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og 

mannauðskerfi ríkisins er kostur

Sérfræðingur á  
endurskoðunarsviði

Ríkisendurskoðun auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings 
á endurskoðunarsviði. Leitað er að einstaklingi sem getur unnið 
sjálfstætt og með öðrum, hefur hæfni í samskiptum, sýnir frum-
kvæði og metnaði í starfi, er vel ritfær og hefur góða greiningar- 
og ályktunarhæfni. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starf sérfræðings felst í endurskoðun á reikningsskilum ríkisaðila, 
könnun á innra eftirliti stofnana og virkni þess og í gerð annarra 
úttekta á fjárhagsmálefnum ríkisstofnana og ríkisaðila. Sér-
fræðingur tekur þátt í teymisvinnu og á í samstarfi við ýmsa 
aðila og ber ábyrgð á afmörkuðum verkefnum. 

Hæfnikröfur
• Háskólapróf, meistarapróf/cand.oecon á sviði endur-

skoðunar og reikningshalds, eða
• Umtalsverð reynsla af endurskoðunarstörfum
• Þekking á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum (ISA / 

ISSAI) er kostur
• Reynsla og/eða þekking á rekstri/fjármálastjórn opinberra 

aðila er kostur
• Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og 

mannauðskerfi ríkisins er kostur

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf, þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að 
gegna starfinu. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
störfin. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Starfsmanna- 
félags Ríkisendurskoðunar. Um er að ræða 100% störf.
Sótt skal um störfin í gegnum starfatorg.is. Sjá Löggiltur endur-
skoðandi, auglýsing 201801/205 og Sérfræðingur, auglýsing 
201801/206. Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur 
verið ákvörðun um ráðningu. Umsókn getur gilt í sex mánuði frá 
lokum umsóknarfrests.

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2018

Nánari upplýsingar veitir Ingi K. Magnússon – ingi@rikisend.is
Ríkisendurskoðun er sjálfstæð stofnun sem starfar á  
vegum Alþingis. Stofnunin endurskoðar ríkisreikning og reikn
inga ríkis- aðila, hefur eftirlit með og stuðlar að umbótum á 
fjármálastjórn ríkisins og nýtingu almannafjár. Hún gerir grein 
fyrir niðurstöðum endurskoðunar og úttekta í skýrslum sem 
sendar eru Alþingi og birtar opinberlega. Ríkisendurskoðandi 
ræður starfsfólk stofnunar innar. Ríkisendurskoðun er til húsa 
í Bríetartúni 7, 105 Reykjavík. Starfsmenn eru samtals 47.  
Sjá nánar: www.rikisendurskodun.is

Lagermaður óskast
Starfssvið:
• Umsjón með lager
• Útkeyrsla á vörum
• Móttaka, talning og frágangur á vörum.
• Samantekt pantana
• Önnur tilfallandi störf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af lagerstörfum og birgðahaldi er kostur.
• Frumkvæði, skipulagshæfni og vilji til að vinna sjálfstætt,  
 jákvæðni og sveigjanleiki.
• Íslenskukunnátta og bílpróf skilyrði

Umsóknir sendist á netfangið: isol@isol.is 

Ísól ehf. er framsækin heildsala sem hefur þjónustað iðnað á 
Íslandi í yfir 50 ár. Meginstarfsemi fyrirtækisins er heildsala á 
verkfærum, festingum og efnavöru á fyrirtækjamarkaði.

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

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

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

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

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

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veitir Sturla Rafn Guðmundsson, deildarstjóri framkvæmdasviðs á Vesturlandi 
eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 19. febrúar 2018 og skal skila 
umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.

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

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

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

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veitir Sturla Rafn Guðmundsson, deildarstjóri framkvæmdasviðs á Vesturlandi 
eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 19. febrúar 2018 og skal skila 
umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.

Morgunblaðið/Fréttablaðið 
janúar 2018:
167x265 mm

 
 

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 5. 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



Laust er til umsóknar starf arkitekts skipulagsmála á Skipu-
lagssviði Akureyrarbæjar.

Helstu verkefni:
•	Annast	gerð	minni	háttar	deiliskipulags-	og	aðalskip-
ulagsuppdrátta.

•	Faglegt	mat	á	deiliskipulagsverkefnum	verktaka	og	 
deiliskipulagstillögum	einkaaðila.

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

•	Samantekt	og	vinnsla	á	gögnum	og	upplýsingum	fyrir	 
skipulagsráð samkvæmt beiðni yfirmanns eða  
verkefnastjóra skipulagsmála. 

•	Ráðgjöf	við	viðskiptavini	á	sviði	skipulags-	 
og	byggingarmála.	

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

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

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

er æskileg.
•	Góð	almenn	tölvukunnátta	og	þekking	á	teikniforritum	 

er nauðsynleg.
•	Sjálfstæð	vinnubrögð	og	frumkvæði	í	starfi.
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	Gerð	er	krafa	um	vammleysi,	s.s.	að	vera	með	gott	orðspor	
og	að	framkoma	og	athafnir	á	vinnustað	og	utan	hans	 
samrýmist	starfinu.

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

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2018

Skipulagssvið 
Akureyrarbæjar 

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í Læk   

· Laus staða í Kópasteini   

· Leikskólakennari í Efstahjalla   

· Leikskólakennari í Kópasteini   

· Leikskólakennari og þroskaþjálfi i Grænatúni   

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi í Læk   

Grunnskólar

· Forfallakennari á miðstigi í Álfhólsskóla   

· Íþróttakennari í Álfhólsskóla   

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla   

· Þroskaþjálfi í Smáraskóla   

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Álfhólsskóla   

Velferðarsvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk   

· Félagsráðgjafi í ráðgjafa- og íbúðardeild   

· Starfsmaður á áfangaheimili fyrir fatlað fólk   

· Starfsmenn óskast við þjónustu við fatlað fólk   

Annað

· Sérfræðingur í spjaldtölvum – tæknistjórnun      

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

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsbær leitar að 
verkefnastjóra á framkvæmdardeild Kópavogs 
 

Kópavogsbær auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra á framkvæmdardeild Kópavogs. 
Framkvæmdadeild annast allan undirbúning og framkvæmdir við nýjar götur, endurgerð eldri gatna, 
veitur og húsbyggingar, svo sem skóla, leikskóla og íþróttamannvirki í eigu Kópavogsbæjar.

Helstu verkefni verkefnastjóra á framkvæmdadeild snúa að undirbúningi framkvæmda, þarfagreiningu, 
hönnun, útboðum og  samskiptum við verktaka og eftirliti. Einnig skal hann veita ráðgjöf um efisval og 
búnaðarkaup við framkvæmdir. 

Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í góðu starfsumhverfi hjá framsæknu sveitarfélagi sem 
er í mikilli uppbyggingu. Starfið býður upp á mikla möguleika og fjölbreytni fyrir öfluga verk- eða 
tæknifræðinga.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf í verk- eða tæknifræði
•	 Reynsla og þekking af verkefnastjórnun
•	 Reynsla af hönnunarstjórnun bygginga, gatna og veitna æskileg
•	 IPMA vottun æskileg
•	 Góð tölvukunnátta skilyrði
•	 Góðir samskiptahæfileikrar nauðsynlegir
•	 Gott vald á íslensku rituðu og töluðu og hæfni til að tjá sig.
•	 Þekking á skjalavistunarkerfi æskileg

Frekari upplýsingar

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi háskólafélags.

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2018.

Upplýsingar veitir Stefán Lofur Stefánsson, deildarstjóri framkvæmdardeildar,  í síma 441-0000 eða í 
tölvupósti stefan@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið

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

Fjölbreytt

VELFERÐARSVIÐ

sumarstörf

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar óskar eftir fólki í fjölbreytt störf á  
starfsstaði sem veita persónulega þjónustu á heimili, hvort sem er 
heimahjúkrun, félagsleg heimaþjónusta eða á hjúkrunarheimili.    

Um er að ræða eftirtalda vinnustaði:

• Droplaugarstaðir – hjúkrunarheimili   
• Seljahlíð – heimili aldraðra 
• Efstaleiti 1 – heimahjúkrun og félagsleg heimaþjónusta 
• Sléttuvegur 7 – heimahjúkrun og félagsleg heimaþjónusta
• Lindargata 59/Vitatorg – heimahjúkrun og félagsleg heimaþjónusta 
• Hraunbær 119 – heimahjúkrun og félagsleg heimaþjónusta 

Hægt er að sækja um störfin  
á vef Reykjavíkurborgar:

http://reykjavik.is/sumarstorf  

Hjúkrunarfræðingar 
Sjúkraliðar
Læknanemar 
Félagsliðar 

Hjúkrunarnemar
Sjúkraliðanemar 
Almennir starfsmenn 

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.



  

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

 
 

Umsóknarfrestur er til 17. febrúar 2018.   
 

Frekari upplýsingar veitir Þórhildur Elfarsdóttir skólastýra í s:863-3297. 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 á unglingastig  
 Grunnskólakennara v/forfalla til vors 
 Þroskaþjálfi/ sálfræðingur - 

atferlismótun 
 Umsjónarkennari í 1. bekk til vors  
 Stuðningsfulltrúa -

hlutastarf 
  
 

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 

Skipulagsfulltrúi 
óskast til starfa

Laus er til umsóknar staða skipulagsfulltrúa hjá Umhverfis- og tæknisviði uppsveita. Að embættinu standa sveitarfélögin 
Grímsnes og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur, Bláskógabyggð, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Flóahreppur og Ása-
hreppur. Aðsetur skipulagsfulltrúa er að Dalbraut 12 á Laugarvatni.

Skipulagsfulltrúi starfar með sameiginlegri skipulagsnefnd áðurnefndra sveitarfélaga. Hann hefur umsjón með skipulagsgerð á 
svæðinu og hefur eftirlit með að framkvæmdir séu í samræmi við skipulag og útgefin leyfi. Skipulagsfulltrúi skal uppfylla kröfur 
um menntun og starfsreynslu samkvæmt 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. og 2.5. kafla skipulagsreglugerðar nr. 90/2013.

Starfssvið: 
•	 Yfirumsjón skipulagsmála í sveitarfélögunum. 
•	 Útgáfa framkvæmdaleyfa.
•	 Leiðbeiningar til sveitarfélaganna um skipulagsmál.
•	 Undirbúningur funda skipulagsnefndar, lögformleg af-

greiðsla erinda og eftirfylgni mála. 

Menntun og hæfniskröfur:
•	 Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi.
•	 Umsækjandi skal uppfylla menntunar og hæfniskröfur 

samkvæmt 7. grein skipulagslaga nr.  123/2010 og 2.5. kafla 
skipulagsreglugerðar nr. 90/2013.

•	 Reynsla af starfi tengdu skipulagsmálum er skilyrði.
•	 Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
•	 Metnaður og frumkvæði til að ná árangri í starfi.
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum.
•	 Hæfni í ræðu og riti.
•	 Góð almenn tölvukunnátta.

Á starfsvæði embættisins er mikil fjölbreytni, þéttbýli, landbúnaður, sumarhús, dreifbýli og virkjanir. Íbúafjöldi svæðisins er um 
3.950. Heildar flatarmál u.þ.b. 11.000 ferkílómetrar. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til 20. febrúar og eiga umsóknir að berast á netfangið umsokn@gogg.is  

Frekari upplýsingar veitir formaður skipulagsnefndar, Gunnar Þorgeirsson í síma 892-7309 eða á netfangið gunnar@gogg.is  

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi?

Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi  
sem vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum  
í krefjandi verkefnum?

Myndmenntarkennari óskast tímabundið  vegna veikinda-
forfalla í nokkrar vikur. Um 100% starf er ræða en möguleiki  
á lægra starfshlutfalli.

Kennara vantar á unglingastig í náttúrufræðikennslu vegna 
veikindaforfalla. Um hluta starf er að ræða.

Skólaliði óskast til starfa.  Vinnutími  07:50 – 14:00. Helstu 
verkefni eru ræsting, gæsla með nemendum og aðstoð í 
mötuneyti nemenda. 

Frekari upplýsingar um störfin má finna á www.mos.is og 
www.lagafellsskoli.is en þar eru hæfnikröfur skilgreindar 
fyrir öll störfin. 

Laun samkvæmt kjarasamningi SNS og viðkomandi stét-
tarfélags. Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólast-
jóri í  síma 5259200/8968230. Umsóknir með upplýsingum um 
menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á 
netfangið johannam@lagafellsskoli.is 

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 15. febrúar 2018.   

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Skrifstofustjóri

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

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

tengdar stofnanir og skóla auk þess að sinna erlendum 
samskiptum. 

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

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

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

Launakjör verða í samræmi við kjarasamning BHM og 
ríkisins. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2018 

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

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



      Ert þú
ekki gera ekki neitt

Ert þú
ekki gera ekki neitt

Ert þú

             týpa?

Þjónustustjóri óskast fyrir Suðurnes

Motus leitar að öflugum þjónustustjóra fyrir Suðurnes með aðsetur á 

skrifstofu félagsins í Reykjanesbæ. 

Starfið felst m.a. í þjónustu og samskiptum við viðskiptavini Motus á  

Suðurnesjum og er þjónustustjóri jafnframt hluti af daglegri fyrirtækjaþjónustu 

Motus á landsvísu.

Helstu verkefni:

•  Þjónusta og upplýsingagjöf.
•  Samskipti við viðskiptavini.
•  Skýrslugerð.
•  Úrvinnsla mála í fyrirtækjaþjónustu.

Hæfnisþættir:

•  Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund.
•  Frumkvæði og drifkraftur.
•  Jákvæðni og sjálfstæði.
•  Hæfni til að vinna í hóp og takast á við breytilegt umhverfi.
•  Háskólamenntun eða starfsreynsla sem nýtist í starfi.

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar 

Motus, en innri gildi starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, 

jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi. 

Í boði er skemmtilegt umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, 

afburða upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfsmannastjóri 
Motus í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar 
www.motus.is. Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2018. 
Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 150 

starfsmenn á 12 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

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

Framúrskarandi fasteignasali óskast 
Heimili fasteignasala óskar eftir að ráða fasteignasala til starfa.  

Við leitum eftir einstaklingi sem býr yfir góðri sölutækni, á auðvelt 
með að vinna sjálfstætt og býr yfir góðum hæfileikum í mannlegum 

samskiptum.  Viðkomandi þarf að geta starfað skipulega með öðrum 
og veitt ábyrga þjónustu í starfi sínu.

Umsækjendur þurfa að vera löggiltir fasteignasalar, eða vera í námi 
til löggiltingar. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf fljótlega.   

Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmarssonar, fasteignasala, á 
finnbogi@heimili.is sem jafnramt veitir allar frekari upplýsingar

Landvarsla
sumarstörf 2018
Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sumar ið 2018 
á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn Snæ fells jökul, Vesturland, 
sunnanverða Vestfirði, Horn strandafriðland, Mývatnssveit, 
Suðurland (Gullfoss og Geysissvæði og Dyrhólaey) og há-
lend is  svæðin í Kerlingar�öllum og Friðlandi að Fjallabaki.

Starfstímabil
Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími er 
breyti legur eftir svæðum. Þeir fyrstu hefja störf í byrjun maí 
og síðustu ljúka störfum í september. 

Helstu verkefni
Störf landvarða felast í að gæta þess að ákvæði nátt úru -
verndarlaga og sérlaga, friðlýsingarskilmála og stjórn unar- 
og verndaráætlana svæða séu virt. Þeir koma á framfæri 
upplýsingum og fræða gesti um nátt úru og sögu svæðanna, 
viðhald innviða og halda við merktum gönguleiðum.

Ítarlegri upplýsingar
Ítarlegri upplýsingar um störfin og hæfniskröfur til þeirra er 
að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi.

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2018. Athygli er 
vakin á því að hyggist umsækjandi sækja um starf á fleiri 
en einu landssvæði þarf sérstaklega að sækja um hvert 
svæði fyrir sig.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur Matvælastofnun Akureyri 201802/287
Sumarstörf á hálendi Vatnajökulsþjóðgarður Hálendið 201802/286
Sumarstörf á Breiðamerkursandi Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201802/285
Sumarstörf, láglendi/gestastofur Vatnajökulsþjóðgarður Landið 201802/284
Sumarstörf í Skaftafelli Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201802/283
Sumarstörf í Jökulsárgljúfrum Vatnajökulsþjóðgarður Norðurland 201802/282
Lögræðingur á sviði skattamála Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201802/281
Verkefnastjóri tæknimála Háskólinn á Akureyri, Kennslumiðstöð Akureyri 201802/280
Verkefnastjóri sveigjanlegs náms Háskólinn á Akureyri, Kennslumiðstöð Akureyri 201802/279
Sérfræðingur, jarðhitaverkfræði Íslenskar orkurannsóknir Reykjavík 201802/278
Rekstrarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201802/277
Verkefnisstjóri Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201802/276
Fangavörður, sumarstarf Fangelsismálastofnun Akureyri 201802/275
Fangavörður, sumarstarf Fangelsismálastofnun Suðurland 201802/274
Fangavörður, sumarstarf Fangelsismálastofnun Reykjavík 201802/273
Móttökuritari Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201802/272
Sálfræðingur Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201802/271
Aðstoðarmaður í mötuneyti Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201802/270
Rekstrarstjóri Landspítali Reykjavík 201802/269
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun, Vesturland Borgarnes 201802/268
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun  Hálendið 201802/267
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun Vestfirðir 201802/266
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun, Hornstrandir Vestfirðir 201802/265
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun Suðurland 201802/264
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun  Mývatnssveit 201802/263
Landvarsla , sumarstörf Umhverfisstofnun Hellissandur 201802/262
Sérfræðingur í verkefnamati Menntamálastofnun Reykjavík 201802/261
Sviðsstjóri kennslusviðs Háskóli Íslands Reykjavík 201802/260
Dósent í efnaverkfræði Háskóli Íslands Reykjavík 201802/259
Sjúkraliðar/nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201801/258
Hjúkrunarfr./nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201801/257
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201801/256
Læknanemar, sumarafleysing Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201801/255
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðateymi geðsviðs Reykjavík 201801/254
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Kleppur Reykjavík 201801/253
Félagsráðgjafi Landspítali, geðsvið Reykjavík 201801/252
Starfsmaður í eldhús Landspítali Reykjavík 201801/251
Aðstoðaryfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Patreksfjörður 201801/250
Varðstjóri Lögreglustjórinn á Austurlandi Seyðisfjörður 201801/249
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Austurlandi Seyðisfjörður 201801/248
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/247
Iðjuþjálfi Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/246
Sérfræðingur Jafnréttisstofa Akureyri 201801/245
Námsstöður deildarlækna Landspítali, geðlækningar Reykjavík 201801/244
Yfirlæknir svæfinga-/gjörgæslul. Landspítali, kvennasvið  Reykjavík 201801/243
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, HNE-, lýta-/æðaskurðd. Reykjavík 201801/242
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild skurðlækn. Reykjavík 201801/241
Starfsmaður í afgreiðsludeild Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201801/240
Saksóknari Ríkissaksóknari Reykjavík 201801/239

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Byggðarannsóknastyrkir
Byggðarannsóknasjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki 

til rannsókna á sviði byggðamála. 

Í umsóknum skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing á 
rannsókninni, markmiðum hennar, ávinningi, nýnæmi og hvernig 
hún styður við tilgang sjóðsins. Við mat á umsóknum er meðal 
annars litið til hvernig verkefnið styður við markmið sjóðsins, 
vísindalegs- og hagnýts gildis þess og hæfni umsækjenda.  

Umsækjendur geta verið einstaklingar, fyrirtæki, rannsókna-, 
þróunar- og háskólastofnanir eða aðrir lögaðilar.

Styrkir verða veittir til eins árs. Sjóðurinn hefur allt að 
10 milljónir króna til úthlutunar. Samkvæmt reglum sjóðsins er 
miðað við að styrkirnir séu ekki færri en þrír og ekki fleiri en 
fimm í hvert sinn.

Rafrænt umsóknarform, reglur Byggðarannsóknasjóðs og 
starfsreglur stjórnar sjóðsins er að finna á vef  
Byggðastofnunar www.byggdastofnun.is.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður K. Þorgrímsdóttir. 
Netfang: sigga@byggdastofnun.is. Sími 545 8600.

Umsóknir þurfa að berast Byggðastofnun fyrir miðnætti 
fimmtudaginn 15. mars 2018.

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Yfirlæknir á hjartasviði
Staða yfirlæknis á hjartasviði Reykjalundar er laus til umsóknar frá 
og með 1. ágúst 2018. Um fullt starf er að ræða.

Gerð er krafa um íslenskt lækningaleyfi og sérfræðiréttindi í 
endurhæfingarlækningum eða hjartalækningum. 

Laun byggja á kjarasamningi Læknafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk samkomulags milli Reykjalundar og starfandi 
lækna á Reykjalundi.

Upplýsingar um starfið veita Magnús R. Jónasson, yfirlæknir hjar-
tasviðs í síma 585-2000 og Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri 
í síma 585-2143 gudbjorg@reykjalundur.is

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar 2018.

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á heima-
síðunni www.reykjalundur.is

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem áhersla er 
lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn. 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  Sími 585 2000 – www.
reykjalundur.is
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Viltu taka þátt í uppbyggingu á  
verslunar- og þjónustusvæði í  

Mývatnssveit?
Skútustaðahreppur undirbýr uppbyggingu og vinnu við deiliskip-
ulagsbreytingu á verslunar- og þjónustusvæði 113-M í Reykjahlíð 
(við Kjörbúðina og nágrenni). Fyrirhugað er að stækka verslunina 
sem fyrir er á reitnum og skilgreina nýja byggingareiti og/eða 
stækkun þar sem horft er til þess að byggja upp frekara rými fyrir 
t.d. skrifstofur, veitingastað og/eða aðra þjónustu, annað hvort 
með því að leigja húsnæði fyrir starfsemina á byggingareitnum 
af fasteignafélagi eða byggja á eigin vegum. Heimiluð nýting og 
uppbygging verður í samræmi við nýtt deiliskipulag. Jafnframt 
verður hugað að bílastæðum og skipulagningu umferðar.

Áhugasamir aðilar, sem vilja taka þátt í uppbyggingu á þessum 
reit, þurfa að panta viðtalstíma hjá sveitarstjóra á netfangið thor-
steinn@skutustadahreppur.is,  í seinasta lagi 8. febrúar n.k., sem 
liður í þarfagreiningu og undirbúningi á vinnu við deiliskipulagið.

Sjá nánar um verslunar- og þjónustusvæðið  á aðalskipulagi: 
www.myv.is/files/Greinarger%C3%B0_699037937.pdf.www.myv.is/files/Greinarger%C3%B0_699037937.pdf.

www.skutustadahreppur.is

Skútustaðahreppur

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Biðskýli	í	Reykjavík, EES-útboð nr. 14097
•	Ljósaborð fyrir Borgarleikhúsið, útboð nr. 14146.
•	Reglubundið viðhald raflagna	í	fasteignum		
	 Reykjavíkurborgar.		Hverfi 1,	2	og 3, útboð nr. 14148.
•	Reglubundið viðhald raflagna	í	fasteignum
	 Reykjavíkurborgar.		Hverfi	4	og 5, útboð nr. 14149.
•	Reglubundið viðhald raflagna	í	fasteignum		
	 Reykjavíkurborgar.		Hverfi	6	og 7, útboð nr. 14150.
•	Reglubundið viðhald raflagna	í	fasteignum		
	 Reykjavíkurborgar.		Hverfi 8,	9	og 10, útboð nr. 14151. 
•	Grassláttur við þjóðvegi	í	Reykjavík 2018-2020,		

EES útboð nr. 14152.

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

ÍSAFJARÐARBÆR

Óveruleg breyting á 
Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020

Íþróttasvæði á Torfnesi, Ísafirði

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 18. janúar 2018 
tillögu að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Ísafjarðar-
bæjar 2008-2020 samkvæmt 2.mgr. 36.gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.

Breytingin snýr að ákvæðum á Íþróttasvæði Ú11 á Ísafirði, 
þar sem gert er ráð fyrir svigrúmi til uppbyggingar s.s. 
fjölnota íþróttahús. Markmið breytingarinnar er að skerpa 
á áherslum skipulagsins um fjölbreytta aðstöðu til íþrót-
taiðkunar og útivistar. Skipulagsuppdráttur helst óbreyttur 
og aðalskipulagið helst að öðru leyti óbreytt en greinargerð 
gildandi aðalskipulags breytist. Rökstuðningur fyrir aðal-
skipulagsbreytingunni er á breytingartillögunni.

Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfest-
ingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til 
skipulagsfulltrúa Ísafjarðarbæjar.

Axel Rodriguez Överby
skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar

Rafnar ehf. designs, builds  and sells premium, high-quality 
vessels that are built on the company‘s patented ÖK Hull 
technology.  Rafnar‘s vision is to redefine the accepted 
fundamentals of seakeeping. To uphold this ambition, 
Rafnar‘s core foundations rely on a combination of 
competence, persistence and ambition.

The company currently builds two series of vessels, the 
Leiftur 1100 and Flengur 850. Due to an increasing demand 
globally in the company‘s products, Rafnar needs to hire a 
qualified and motivated individual to join its technical and 
development team. 

The candidate must have a good set of both technical and 
social skills, along with being able to operate well within an 
energetic company culture. The main tasks will include 
preparing technical production drawings, designs and other 
technical documentation, in compliance with relevant 
standards, and support the production team in facilitating 
build processes.

education and work experience relevant to this position
skills as a craftsman or relevant hands on work experience
relevant experience in mechanical and systems design
experience in computer-aided design (CAD) in Solidworks
a careful eye for detail and design

Technical and Development 
Position at Rafnar ehf.

Please send us your CV and introduction 
letter before February 19th. to jobs@rafnar.com

We are looking for an individual that has:

Rafnar ehf.
Vesturvör 32b

Kópavogur, Iceland
+354 525 2320

www.rafnar.com
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Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Blönduhlíð 23 – 105 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 5. FEBRÚAR KL. 17:30 – 18:00 
Rúmgóð og falleg 134,7 fm. hæð. Úr stofu er útgengi á suðursvalir. Íbúðin hefur verið mikið 
endurnýjuð síðustu ár. Stór sérgeymsla er í kjallara. Góð eign á þessum vinsæla stað.
Verð: 64,9 millj.

Hlíðarvegur 54 – 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 6. FEBRÚAR KL. 18:00 – 18:30
Falleg og mikið endurnýjuð 99,1 fm. 3ja herb. neðri sérhæð í tvíbýli. Sérinngangur er inn í íbúði-
na bakatil. Sólpallur í suður með heitum pott fylgir eigninni. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð 
á síðustu árum eins og baðherbergi, eldhús, neysluvatnslagnir, hluti hitaveitulagna, gólfefni og 
innréttingar að mestu nýlegar, skólplagnir myndaðar 2016 án athugasemda.
Verð: 42,9 millj.

Stuðlasel 46 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 6. FEBRÚAR KL. 17:00 – 17:30
Virkilega fallegt 181 fm. einbýlishús á einni hæð með bílskúr og afgirtri lóð. Garður er skjól-
góður og gróinn, stór suðurverönd með heitum potti. Einstaklega vandað hús í grónu hverfi
Verð: 79,9 millj.

Burknavellir 1A –  221 Hafnarfjörður
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 7. FEBRÚAR KL. 17:00 – 17:30
Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Íbúðin er skráð 91,6 fm. og geymir 2 rúmgóð svefnherbergi, 
fallega stofu, geymslu og þvottahús.
Verð: 36,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIN HÚS Í VIKUNNI

Um er að ræða vel hönnuð parhús með stórbrotnu útsýni í Urriðaholti í Garðabæ.  
Húsin eru alls 224 fm. á tveimur hæðum, þar af er 40 fm. innbyggður bílskúr. Aukin lofthæð er í öllu húsinu, góðir 
útsýnisgluggar og rúmgóðar svalir. Hönnun hússins miðast við að nýta allar útsýnisáttir á sem bestan hátt með 
útsýni yfir Urriðavatn og einnig til austur og vesturs. 
Kaupandi fær húsið afhent tilbúið til innréttinga og rafmagn er fullbúið, bílastæði hellulagt með hitalögn og 
sorpskýli.
Skipulag: Bílskúr, forstofa, stofa, eldhús, sjónvarpshol, 3 baðherbergi, 3 barnaherbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi og sér baðherbergi.

MOSAGATA 10  MOSAGATA 8 MOSAGATA 6

MOSAGATA 4

Verð: TILBOÐ

SÖLUSÝNING

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN  
4. FEBRÚAR KL. 16:00 – 16:30 

SELD

SELD
SELD

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
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Nýjar fallegar íbúðir á frábærum útsýnisstað í Urriðaholtinu í Garðabæ. 
Um er að ræða 22 fullbúnar 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir í fallegu lyftuhúsi. 
Stórar svalir, frábært útsýni og bílskúr fylgir um helmingi íbúðanna.

Ítalskar Innréttingar og gólfefni eru flísar og harðparket.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum í mars 2018

Mosagatan liggur hátt í Urriðaholti með glæsilegu útsýni og nálægð við 
Urriðaholtsskóla sem verður bæði leik og grunnskóli og opnar 2018. 
Urriðaholt er þéttbýli í náinni tengingu við nokkur helstu útivistarsvæði    
höfuðborgarsvæðisins, ósnortna náttúru og góðar samgönguæðar í allar 
áttir.

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL 14.00-15.00

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Árni Ólafur
Fasteignasali
893 4416

Þóra
Fasteignasali
822 2225

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Alexander
Sölufulltrúi
695 7700

OPIÐ HÚS 
laugardaginn 3. febrúar frá kl.14.00-15.00

Íbúðir með bílskúrum

ÍBÚÐ       HERB.     STÆRÐ      BÍLSKÚR      VERÐ
101          3              113             Já                   
102          2              76,5            Nei                 
103          3              108,9          Já                   
104          3              78,7            Nei                 
201          4              119,5          Nei                 
202          4              136,8          Já                   
203          4              141,8          Já                   
204          4              114,7          Nei                 
205          3              94,3            Nei                 
206          5              135             Nei                  
301          4              144,6          Já                   
302          4              114,7          Nei                 
303          4              119,5          Nei                 
304          4              114,8          Nei               
305          3              116,5          Já                   
306          5              155,2          Já                   
401          4              147,2          Já                   
402          4              116,6          Nei                
403          4              142,7          Já                   
404          4              119             Nei                 
405          3              117,9          Já                   
406          3              155,4          Já                   

MOSAGATA 1-3
Urriðaholti - Garðabæ

FRÁBÆRT
ÚTSÝNI

49.9m
SELD
48.9m
SELD
58.5m
SELD
63.9m
SELD
SELD
64.9m
65.9m
54.9m
58.5m
SELD
SELD
68.9m
SELD
56.9m
64.9m
SELD
54.9m
SELD



Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

6 herb. 140,9 fm Björt og rúmgóð hæð

Kvisthagi 14

79.700.000

107 Reykjavík
Efri hæð

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Þóra fasteignasali  777 2882

Nýlendugata 21a

74.900.000

101 Reykjavík
Einbýlishús 5-6 herb. 163 fm Eignarlóð - byggingaréttur

Böðvar lögfræðingur  660 47777

Opið hús lau. 3. feb. kl. 16.00-16.30

Íbúð á efstu hæð

  Baldursgata 30

33.400.000

101 Reykjavík
Íbúð 3 herb. 65 fm Flott útsýni

Davíð fasteignasali 897 1533

Sér inngangur

 Háteigsvegur 24

67.900.000

105 Reykjavík
Hæð 4 herb. 143 fm Stór bílskúr

Davíð fasteignasali 897 1533

Rólegt og eftirsótt hverfi

Gullteigur 29

29.900.000

105 Reykjavík
Íbúð 2 herb. 61.6 fm Laus við kaupsamning

Sigurður Fannar fasteignasali 897-5930

Góð 3ja herb.  íbúð, frábær staðsetning Tvennar svalir og útleiguherbergi 

Brávallagata 18

45.500.000

101 Reykjavík
Íbúð 3 herb. 86,2 fm Laus við kaupsamning

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

SÖLUKYNNING 
Á BORG

SUNNUDAGINN 
4. FEBRÚAR 

KL. 15.00-16.00 

Velkomin á sölukynningu á 
nýbyggingarverkefnum Borgar. 

Fasteignasalar taka á móti áhugasömum 
með kaffi og veitingum 

í Síðumúla 23. 

Verið velkomin!

Opið hús mán. 5. feb. kl. 17:30 - 18:00

Opið hús  þri. 6. feb. kl. 17.00-17.30 Opið hús sun. 4. feb. kl. 14.00-15.00

FRAKKASTÍGUR 8  | HVERFISGATA 58-60 | 103 RVK

JAÐARLEITI  2-6 | 103 REYKJAVÍK

KÓPAVOGSBRÚN 2-4  | 200 KÓPAVOGI
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Guðbrandur
Löggiltur

fasteignasali
896 3328

Rúnar
Löggiltur

fasteignasali
775 5805

Knútur
Löggiltur

fasteignasali
775 5800

Gunnar
Hdl. Löggiltur
fasteignasali
842 2217

Hólmar
Nemi til 

fasteignasala
893 3276

Rúrý
Innanhúss-
ráðgjafi

775 5808

Linda
Nemi til 

fasteignasala
868 7048

VEFARASTRÆTI 16-22  
270 Mosfellsbær

sjá nánar á www.helgafellfasteignasala.is

Afar vandaðar íbúðir

Sýnum samdægurs

Möguleiki á viðbótar-
�ármögnun hjá byggingaraðila

NOKKRAR ÍBÚÐIR EFTIR

Þorsteinsgata 7
310 Borgarnes

315,9 fm Einbýli  Tvö fastanúmer

Knútur 7755 800

Tilboð

Laxatunga 179
270 Mosfellsbær

203,4 fm Raðhús Bílskúr Glæsil. innr.

Rúnar 7755 805

79.900.000Þrastarhöfði 2
270 Mosfellsbær

Leirutangi 20
270 Mosfellsbær

Funafold 22
112 Reykjavík

291,6 fm, raðhús með bílskúr. Fallegt 
�ölskylduhús á eftirsóttum stað í Grafarvogi.

98,1 fm, þriggja herbergja íbúð á annarri hæð.
Stæði í bílageymslu, eign sem vert er að skoða.

196,3 fm, einbýli með bílskúr. Góð staðsetning.

Rúnar 7755 805

Knútur 7755 800

Rúnar 7755 805

43.900.000

70.900.000

85.000.000

Ástu-Sólliljugata 3
270 Mosfellsbær

209,6 fm Raðhús 2 hæðir Tilb. til innr.

Rúnar 7755 805

Tilboð

Barrholt 35
270 Mosfellsbær

179,6 fm Einbýli 5 herb. Bílskúr

Knútur 7755 800

71.900.000

Vefarastræti 20, íbúð:0210
60 fm 2. herb. 2. hæð Fullbúin íbúð

Rúnar 7755 805 32.500.000

Vefarastræti 20, íbúð:0108
87 fm 3. herb. Jarðhæð Fullbúin íbúð

Knútur 7755 800 42.000.000

Vefarastræti 20, íbúð:0307
108,6 fm 3. herb. 3. hæð Fullbúin íbúð

Rúnar 7755 805 47.500.000

Vefarastræti 22, íbúð:0213
131,9 fm 4. herb. 2. hæð Fullbúin íbúð

Knútur 7755 800 58.500.000

Vefarastræti 22, íbúð:0212
86,4 fm 3. herb. 2. hæð Fullbúin íbúð

Rúnar 7755 805 42.500.000

Vefarastræti 22, íbúð:0211
128,1 fm 4. herb. 2. hæð Fullbúin íbúð

Knútur 7755 800 53.500.000

Hlíðarbyggð 11
210 Garðabæ

190 fm Raðhús 2 hæðir Bílskúr

Guðbrandur 896 3328

69.500.000

Skógarás 17
110 Reykjavík

73,3 fm 2 herb. Fyrst hæð

Rúnar 7755 805

34.900.000

Skerjabraut 1
170 Seltjarnarnes

60,8 fm 2 herb.  Jarðhæð

Knútur 7755 800

41.500.000

Lækjarvegur 3
311 Borgarbyggðar

60 fm Sumarhús  4 herb. Vandað

Knútur 7755 800

Tilboð

Berjarimi 12
112 Reykjavík

80 fm 3-4 herb.  Stæði í bílgeymslu

Knútur 7755 800

39.900.000

Mávahlíð 37
105 Reykjavík

127,7 fm 4 herb.  1. hæð Bílskúr

Linda 868 7048

58.900.000

Jörfagrund 34
162 Kjalarnes

90,4 fm 3 herb. 1. hæð

Rúnar 7755 805

32.900.000

Mávahlíð 37
105 Reykjavík

58,6 fm 4 herb. Risíbúð

Linda 868 7048

35.900.000
Hulduhlíð 1
270 Mosfellsbær

93 fm 4 herb. 2. hæð

Rúnar 7755 805

42.900.000

Laugavegur 82
101 Reykjavík

54 fm 2 herb.  

Gunnar 842 2217

34.900.000

Hólagata 35
260 Reykjanesbær

95,2 fm 4 herb. 

Hólmar 893 3276

25.900.000

OPIÐ HÚS sun. 4. feb. 
kl. 13:00 – 14:00

OPIÐ HÚS sun. 4. feb. 
kl. 15:30 – 16:00

Hörpulundur 2
210 Garðabæ

210,9 fm Einbýli 5 herb. Bílskúr

Linda 868 7048

84.900.000

Gerplustræti 12
270 Mosfellsbær

80 fm 3 herb.  Nýbygging Laus til afh.

Knútur 7755 800

41.000.000

OPIÐ HÚS þri. 6. feb. 
kl. 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS þri. 6. feb. 
kl. 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS mán. 5. feb. 
kl. 17:30 – 18:00

SÖLUSÝNING
Sunnudaginn 4. febrúar
milli kl. 14:00 og 15:00

OPIÐ HÚS mið. 7. feb. 
kl. 17:30 – 18:00

SUMARHÚSTILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA

GÓÐ TIL ÚTLEIGU

LAUS TIL AFHENDINGAR

Úlfarsbraut 96
113 Reykjavík

101,7 fm 3 herb  Góð staðsetning

Rúnar 7755 805

51.400.000

Hvammabraut 5
801 Selfoss

73,6 fm Sumarhús í 

Knútur 7755 800

Tilboð

SUMARHÚS

Vogatunga, 270 Mosfellsbær

RAÐHÚS
á einni hæð

130-160 fm 
raðhús á einni hæð 
með bílskúr.

Afhendast �jótlega,  tilbúin til innréttinga, 
spörtluð og fullmáluð að innan.

Ha�ð samband við sölumenn

AÐEINS 3 HÚS EFTIR

Verð frá 49.900.000

Verð 33-61 milljón

Verktaki, J.E. Skjanni

Framnesvegur 16
101 Reykjavík

99,3 fm Raðhús 2 hæðir

Guðbrandur 896 3328

57.900.000

TVÆR ÍBÚÐIR
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203,4 fm Raðhús Bílskúr Glæsil. innr.
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Rúnar 7755 805 42.500.000

Vefarastræti 22, íbúð:0211
128,1 fm 4. herb. 2. hæð Fullbúin íbúð

Knútur 7755 800 53.500.000

Hlíðarbyggð 11
210 Garðabæ

190 fm Raðhús 2 hæðir Bílskúr

Guðbrandur 896 3328

69.500.000

Skógarás 17
110 Reykjavík

73,3 fm 2 herb. Fyrst hæð

Rúnar 7755 805

34.900.000

Skerjabraut 1
170 Seltjarnarnes

60,8 fm 2 herb.  Jarðhæð

Knútur 7755 800

41.500.000

Lækjarvegur 3
311 Borgarbyggðar

60 fm Sumarhús  4 herb. Vandað

Knútur 7755 800

Tilboð

Berjarimi 12
112 Reykjavík

80 fm 3-4 herb.  Stæði í bílgeymslu

Knútur 7755 800

39.900.000

Mávahlíð 37
105 Reykjavík

127,7 fm 4 herb.  1. hæð Bílskúr

Linda 868 7048

58.900.000

Jörfagrund 34
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Rúnar 7755 805
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25.900.000
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Verð frá 49.900.000

Verð 33-61 milljón

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

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

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

NÝJ AR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Í SÍMA

898 6106
Fyrstu íbúðir 

verða afhentar
sumarið 2018

Kynning á íbúðum verður á 
skrifstofu Fasteignasölunni TORG, 

Garðatorgi 5

LAUGARDAGINN 3. FEB. 
KL.13:00-14:00

Allir velkomnir!
Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs .

kraftur • traust • árangur

Skúlagata 20 101 Reykjavík  49.500.000

OPIÐ HÚS laugardaginn 3. feb. kl.15:00-15:30

Stærð: 78fm – Herb. 3

Björt og góð 3ja herbergja enda-íbúð tvennar svalir, aðrar með svala-
lokun, á annari hæð í lyftuhúsi fyrir 60 og eldri, með fallegu útsýni út á 
sjó og y�r Esjuna. Íbúðin er samtals 78fm og skiptist í svefnherbergi, 
baðherbergi, og sjónvarpshol, og aðalrými með eldhúsi, borðstofu og 
stofu. Geymsla í kjallara, þar af um 4,8fm fylgir.  
 
Allar nánari upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í síma 898-6106

Lynggata 1-3
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala og ÞG verk 
kynna:

Sérlega vel búnar íbúðir í fallegu 
umhverfi í Urriðaholtinu. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar ásamt  
innbyggðum ísskáp og  
uppþvottavél. 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 og þriggja 
herbergja íbúðir.

Flestar íbúðir eru með stæði í 
bílastæðahúsi

  35.900.000 - 45.500.000

STÆRÐ: 60,6-133 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Löggiltur fasteignasali

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

OPIÐ HÚS    laugardaginn 3. feb 15:30 – 16:00

Lynggata 1-3
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala og ÞG verk 
kynna:

Sérlega vel búnar íbúðir í fallegu 
umhverfi í Urriðaholtinu. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar ásamt  
innbyggðum ísskáp og  
uppþvottavél. 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 og þriggja 
herbergja íbúðir.

Flestar íbúðir eru með stæði í 
bílastæðahúsi

  35.900.000 - 45.500.000

STÆRÐ: 60,6-133 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Löggiltur fasteignasali

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

OPIÐ HÚS    laugardaginn 3. feb 15:30 – 16:00

Öflugur sölufulltrúi  
óskast í krefjandi verkefni.

Leitum að hörkuduglegum, sjálfstæðum og traustum 
einstaklingi og er reynsla í auglýsingasölu er kostur en 

ekki skilyrði. Frumkvæði, drifkraftur og skipulögð  
vinnubrögð eru einnig góðir eiginleikar.

Góð vinnuaðstaða og verulega góðir tekjumöguleikar. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á box@frett.is fyrir 

12. febrúar nk merkt ,,Sölufulltrúi-0302”



HLÍÐASMÁRA 2 // KÓPAVOGUR // SÍMI 512 4900 
LANDMARK@LANDMARK.IS // WWW.LANDMARK.IS

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri 
Sími 770 0309

Sveinn 
Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

• 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

22
SELDAR

HAGAMELUR 31 – 107 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. FEBRÚAR KL.14:00-14:30
• 136.2 fm, sex herb.íbúð á 3ju hæð
• Íbúð er algjörlega endurnýjuð að innan
• Fjögur svefnherbergi / tvær stofur
• Endurnýjað eldhús & baðherbergi, ný gólfefni
• Öll tæki eru ný í eldhúsi og á baðherbergi
• Tvennar svalir á íbúð
LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX
V. 77.- millj. 
 Sveinn s. 6900.820

KROSSALIND 6 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. FEBRÚAR KL. 15:00 - 15:30
Einstaklega glæsilegt 227,6 fm. einbýlishús á þremur pöllum. 
Afar vandaðar innréttingar og gólfefni. 5 svefnherbergi. 
Suðurverönd með heitum potti og fallegur garður. 
Baðherbergi bæði nýlega endurnýjuð. 
Eign í algjörum sérflokki.
V. 105.- millj.

 Þórarinn s. 770-0309

LÆKJARFIT 12 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. FEBRÚAR KL.15:00-15:30
• Einbýlishús á einni hæð, 235.2 fm
• Fjögur svefnherb., tvær stofur
• Tvö baðherbergi / rúmgott eldhús
• Tveir bílskúrar / innréttuð íbúð í öðrum
• Mikið endurnýjuð eign með mikla möguleika
• Eignin stendur á 1265 fm eignarlóð
Stutt í skóla, leikskóla og íþróttarsvæði.
V. 80.- millj. 
 Sveinn s. 6900.820

NAUSTABRYGGJA 17 – 110 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. FEBRÚAR KL. 14:00 – 14:30
• Nýja 68,3 fm. 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með hellulagðri 
sérverönd. Afar vandaðar innréttingar og gólfefni. 
• Innbyggð uppþvottavél og ísskápur fylgja. 
• Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni. 
• Rúmgott svefnherbergi og aðstaða fyrir þvottavél innan íbúðar. 
• Lyfta.
V. 37,9.- millj.
 Þórarinn s. 770-0309

LAUTASMÁRI 28 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. FEBRÚAR KL.16:00-16:30
• Um er að ræða 98.2 fm, endaíbúð á 2.hæð
• Íbúð er björt og vel skipulögð 
• Þrjú rúmgóð svefnherbergi
• Snyrtilegt eldhús / þvottaherb.innan íbúðar
• Gluggar á 3 vegu í íbúð / suður svalir
Stutt í skóla, þjónustu og íþróttasvæði
V. 49.- millj. 
 
Sveinn s. 6900.820

AUSTURKÓR 98 – 203 KÓP

Glæsilegar og nýjar íbúðir með einstöku útsýni. Íbúðirnar skilast 
fullbúnar án gólfefna. 
Jarðhæð: Tvær 134,1 fm. 3ja herbergja íbúðir, tvær sérverandir 
með báðum íbúðum. 
2. hæð: Tvær 153 fm. 4ra herbergja íbúðir, tvennar svalir með 
báðum íbúðum. 
3. hæð: Ein 153 fm. 4ra herbergja íbúð, tvennar svalir.
V. frá 59,9.- millj.
 Þórarinn s. 770-0309

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN



Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 865-8515

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Eskihlíð 29 - 105 Reykjavík -  

Risíbúð í fjórbýlishúsi  
Opið hús laugardaginn 3. febrúar frá kl 13:30 til 14:15
Falleg og björt 3ja 
herbergja risíbúð 
í fjórbýlishúsi á 
eftirsóttum stað í 
Hlíðunum.
Íbúðin skiptist 
í forstofu/
hol, rúmgóða 
setustofu með 
útgengi á svalir, eldhús sem er opið við stofu, hjónaherbergi, 
barnaherbergi, baðherbergi með sturtuklefa. Sameiginlegt 
þvottahús og sérgeymsla í kjallara. Hús nýlega múrviðgert 
og þak endurnýjað. Verð 34,9 millj.

Nóatún 28 - 105 Reykjavík
Opið hús laugardaginn 3. febrúar frá kl 15:00 til 15:30
Falleg 4ja herberg-
ja íbúð miðsvæðis 
í Reykjavík. Íbúðin 
var nánast öll 
endurnýjuð að 
innan fyrir 5 árum, 
þ.m.t. baðher-
bergi, eldhús, 
gólfefni. Innrét-
tingar og skápar 
sérsmíðaðar og 
hannaðar af Hans Ólasyni / Tul ehf. íbúðin skiptist í forstofu/
hol, endurnýjað eldhús, uppgert baðherbergi, samliggjandi 
bjartar setustofa og borðstofa, rúmgott hjónaherbergi, bar-
naherbergi með fataskápum. Sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús í kjallara. 
Verð 43,9 millj. 

Kelduland 1 - 108 Reykjavík - Endurnýjuð íbúð 
í nýlega viðgerðu húsi
Glæsileg og mikið 
endurnýjuð 4ra 
herbergja íbúð á 
eftirsóttum stað 
í Fossvoginum. 
Íbúðin skiptist 
í forstofu með 
fataskáp, setust-
ofu með útgengi 
á svalir sem er 
opin við eldhús. 
Hjónaherbergi með fataskápum, tvö barnaherbergi. Baðher-
bergi  með tengi fyrir þvottavél. Sérgeymsla í kjallara fylgir 
íbúðinni. Húsið hefur nýlega verið múrviðgert og málað, 
einnig hefur þakjárn verið endurnýjað. 
Verð 52,5 millj.

Álfhólsvegur 28a - 200 Kópavogur-
Mjög gott tvílyft raðhús ásamt bílskúr í bílskúralengju. Neðri 
hæð skiptist í 
forstofu, hol, 
eldhús, samlig-
gjandi setustofu 
og arinstofu. Efri 
hæð skiptist í 
hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi, 
baðherbergi og 
geymsla. Húsinu 
fylgir einnig stór 
sér geymslu í sameiginlegri viðbyggingu
Stór lóð sem snýr til suðurs. Timburpallur við húsið þar sem 
er nýlegur heitur pottur.
Frábær staðsetning miðsvæðis í Kópavogi í námunda við alla 
verslun og þjónustu í Hamraborginni, stutt í allar áttir innan 
höfuðborgarsvæðisins og helstu samgöngubrautir.
Verð 65,8 millj.

Sólvallagata 31 - 101 Reykjavík
Opið hús laugardaginn 3. febrúar frá kl 
13:00 til 13:30
Endurnýjuð hæð með útleigumöguleika 
í kjallara. 
Falleg og mikið endurnýjuð 4ja herbergja 
íbúð ásamt íbúðarherbergi í kjallara 
með sér baðherbergi. Íbúðin skiptist 
í hol/gang, samliggjandi borðstofa og 
eldhús sem er nýlega endurnýjað, björt setustofa, rúmgott hjónaherbergi með 
fataskápum, gott barnaherbergi, nýlega endurnýjað baðherbergi með stórum 
sturtuklefa. Í kjallara fylgir íbúðinni stórt íbúðarherbergi, annað minna herbergi, 
lítið salerni með sturtu, geymsla. Sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi í 
kjallara. Verð 52,5 millj.

Logaland 38 - 108 Reykjavík. Raðhús í Fossvogi
Fallegt og vel skipulegt raðhús á 
rólegum stað neðarlega í Fossvogs-
dalnum.  Eignin er samtals 243,8 fm, 
þar af bílskúr 25,6 fm. Á efri hæð er 
forstofa, gestasalerni, forstofuherber-
gi, borðstofa, eldhús, setustofa með 
útgengi á svalir og sjónvarpsherbergi. 
Á neðri hæð eru hjónaherbergi með 
útgengi í garð, tvö barnaherbergi og baðherbergi. Í innri hluta neðri hæðar er 
þvottahús og herbergi, möguleiki væri að útbúa einstaklingsíbúð með sérinngangi 
úr þessum innri hluta neðri hæðar. Frábær staðsetning á skjólsælum stað- stutt í 
skóla, leikskóla, falleg útvistarsvæði og íþróttasvæði Víkings. 
Verð 94,5 millj. 

Tómasarhagi 28 - 107 Reykjavík
Heil húseign - sjávarútsýni
Heil húseign á eftirsóttum stað í vesturbænum. Eignin er á tveimur fastanúmerum, 
þ.e. efri og neðri sérhæð. Neðri sérhæðin skiptist í forstofu, eldhús, stóra stofu 
með útgengi á svalir. Í svefnálmu er baðherbergi með glugga, hjónaherbergi 
og tvö barnaherbergi. Efri sérhæðin: Svefnherbergi á stigapalli, gestasnyrting, 
forstofa, eldhús, stofa með útgengi á svalir. Í svefnálmu er baðherbergi með 
glugga, hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Kjallari er óskiptur, þar eru fjögur 
góð herbergi, inntaksrými og flísalagt baðherbergi með sturtuklefa.  Unnt væri að 
útbúa litla einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi. Bílastæði fyrir sitthvora 
hæðina eru undir svölum og hluta húss. Hægt væri að loka stæðunum þannig að 
hvor hæð um sig fengi bílskúr. Frábær staðsetning, sjávarútsýni úr stofum beggja 
hæða. Eign sem býður uppá mikla  möguleika. Verð. 160 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg fasteignasali í síma 864-8800 og Ólafur Már 
fasteignasali í síma 865-8515

Tómasarhagi 28 Logaland 38 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt samfélag með öfluga menntastofnun, �ölda spennandi 

fyrirtækja, gróskumikla nýsköpun og blómstrandi mannlíf. Hröð uppbygging í gagnaveraiðnaði og örþörungarækt, ásamt nálægð við Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú 

að góðu vaxtarsvæði til framtíðar.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.isÞú getur skoðað eignirnar nánar á kadeco.is

Viltu �árfesta
á vaxtarsvæði?

Valhallarbraut 891 Stærð: 464 m2
Tegund: Atvinnuhúsnæði

Suðurbraut 890 Stærð: 2385 m2
Tegund: Vöruhús og skrifstofur

Eignirnar verða til sýnis föstudaginn 9. febrúar næstkomandi milli kl. 13–15. 
Tilboð óskast eigi síðar en kl. 11 þriðjudaginn 13. febrúar. Nánari upplýsingar á kadeco.is



Senter

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

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

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

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

Opið hús að Holtsvegi 8-12
sunnudaginn 4. feb. kl. 16.30-17.00

Nánari upplýsingar um 
íbúðirnar: www.holtsvegur.is

Senter

Nánari upplýsingar um íbúðirnar: www.vefarastraeti.is

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

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

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

Opið hús að Vefarastræti 32-38
sunnudaginn 4. feb. kl. 15.30-16.00

Verð frá 34.100.000 kr. til 72.400.000 kr.

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

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

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

Opið hús að Skyggnisbraut 2 og 4 
sunnudaginn 4. feb. kl. 14.00-15.00



Álalind 14
201 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Fallegar og vel skipulagðar íbúðir 

í glæsilegu húsi. Íbúðir afhendast 

fullbúnar með gólfefnum, ísskáp, 

uppþvottavél, þvottavél og  

þurrkara. Stórar svalir með lokuðu 

svalaskýli. Lokuð og upphituð 

bílageymsla. 

Áætluð afhending júní – ágúst 2018.

Verð á tveggja herbergja frá 

40.900.000 kr.

Verð á fjögurra herbergja frá 

62.900.000 kr. 

  

STÆRÐ: 75-139 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Holtsvegur 15-17, íb 202
210 GARÐABÆR

Glæsileg og ný þriggja herbergja íbúð á 2. hæð 
með sérinngangi. Glæsilegt útsýni yfir Urriða-
kotsvatn. Íbúðin er fullbúin með gólfefnum, 
ísskáp og uppþvottavél. Fallegar innréttingar.

STÆRÐ: 112,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

53.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg fasteignasal

Holtsvegur 15-17, íb 206
210 GARÐABÆR

Glæsileg og ný þriggja herbergja íbúð á 2. hæð 
með sérinngangi og sérafnotareit. Íbúðin er 
fullbúin með gólfefnum, ísskáp og 
uppþvottavél.

STÆRÐ: 103,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

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

Holtsvegur 15-17, íb 102
210 GARÐABÆR

Glæsileg og ný tveggja herbergja íbúð á 1. hæð 
með sérinngangi, sólstofu og sérafnotareit. 
Íbúðin er fullbúin með gólfefnum, ísskáp og 
uppþvottavél. Geymsla innan íbúðar.

STÆRÐ: 78,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

39.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fastseignasala

Rjúpnasalir 6
201 KÓPAVOGUR

Afar björt 3-4ra herb. íbúð á jarðhæð með 
sólarverönd í þessu góða 6býli. Skólar í næsta 
nágrenni og öll helsta þjónusta. Sér þvottahús. 
Geymsla nýtt sem herbergi í dag. 

STÆRÐ: 92 fm FJÖLBÝLI       HERB: 3-4

44.700.000
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Þorsteinn Yngvason 
Löggiltur fasteignasali 
Hdl

  696 0226  
  thorsteinn@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

SÖLUSÝNINGAR    laugardaginn 3. feb 14:00 – 14:30 og sunnudaginn 4. feb 14:00 - 14:30

OPIÐ HÚS    5. feb 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    3. feb 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    3. feb 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    3. feb 15:00 – 15:30



Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

FULLBÚNAR ÍBÚÐIR TIL SÝNIS 

Nýjar og glæsilegar íbúðir að 
Álalind 10, 201 Kópavogi.  
Afhending við kaupsamning. Íbúðir 
skilast fullbúnar með öllum  
gólfefnum. Léttir innveggir eru 
hlaðnir með Lemga steinum frá  
Steypustöðinni. Lofthæð 2,93 
í 5 íbúðum. Húsið er 4ra hæða 
lyftuhús með 11 íbúðum og fylgir 
öllum íbúðum stæði í upphitaðri 
bílageymslu. 

204 – 3 herb. 110 fm. V.55,5 m.

203 – 3 herb. 105,8 fm. V.56,5 m.

403 – 3 herb. 110,1 fm. V. 59 m.

201 – 5 herb. 158,5 fm. V.76 m.

    Verð frá 55.000.000

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

Hörðukór 3
203 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og vel skipulögð íbúð með svölum 
og frábæru útsýni. Íbúðin er á 3.hæð í góðu og 
vel viðhöldnu klæddu fjölbýlishúsi með lyftu. 
Bílastæði í bílageymslu fylgir.

STÆRÐ: 125,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Laxatunga 82 og 88
270 MOSFELLSBÆR

Sérlega glæsileg og vönduð endaraðhús. 
Óskráð 16 fm geymsluloft yfir bílskúr. Gólfhiti er 
í húsinu fullfrágenginn með stýringum í hverju 
rými.

STÆRÐ: 160 fm RAÐHÚS      HERB: 4

74.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Ljósheimar 4
104 REYKJAVÍK

Mjög falleg og mikið endurnýjuð fjögurra 
herbergja íbúð á 3 hæð við Ljósheima 4 í 
Reykjavík.

STÆRÐ: 110,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Helluvað 9
113 REYKJAVÍK

Falleg og rúmgóð þriggja herbergja íbúð á 
fjórðu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. Fallegt útsýni úr stofu og eldhúsi.

STÆRÐ: 95,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Bæjarlind 9
201 KÓPAVOGUR

Íbúð á jarðhæð með 46,1 fm timburverönd. Sér 
8,6 fm geymsla í sameign. Eignin skilast fullbúin 
án gólfefna en votrými flísalögð. Steinplötur 
verða á eldhúsi og baðherbergi.

STÆRÐ: 104,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

49.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasal

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    laugardaginn 3. feb 13:30 – 14:00

OPIÐ HÚS    3. feb 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    4. feb 15:30 – 16:00

OPIÐ HÚS    4. feb 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    3. feb 13:00 – 13:30

Stíflusel 3
109 REYKJAVÍK

Falleg fjögurra herbergja íbúð við Stíflusel 3 í 
Reykjavík. Sérgeymsla í sameign ásamt 
sameiginlegu þvottahúsi og leikherbergi.

STÆRÐ: 113 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    3. feb 14:00 – 14:30



Holtsvegur 9-13
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala og ÞG verk 
kynna:

Sérlega vel búnar íbúðir í fallegu 
umhverfi í Urriðaholtinu. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar með gólfefnum,  
helluborði, háf, blástursofni,  
innbyggðum ísskáp og 
uppþvottavél.  
Afhent feb - mars 2018.
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 og 
fjögurra 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.

 37.500.000 - 65.000.000

STÆRÐ: 77,7- 149,1 fm     FJÖLBÝLI    HERB:2-4

Syðra Langholt 
845 FLÚÐIR

Glæsilegt heilsárshús á frábærum stað. 
Einstakur arkitektúr, 6,5 hektara eignaland. 
Fallegt útsýni. Mikil lofthæð, stórir gólfsíðir 
gluggar. Byggt árið 2009.

STÆRÐ: 190 fm HEILSÁRSHÚS     HERB: 6

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús við Láland 1. Húsið var tekið 
í gegn og endurnýjað árið 2004. Sérsmíðaðar 
innréttingar og hurðir frá Borg. Fallegur garður, 
tvær verandir.

STÆRÐ: 501,8 fm EINBÝLI             HERB: 11

220.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Efstasund 35
104 REYKJAVÍK

Mjög falleg og björt íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi og verönd. Húsið byggt árið 2006. 
Sérinngangur, suðurgarður, aukin loftkæð, 
verönd, sér bílastæði. Hiti í gólfi. 

STÆRÐ: 70 fm ÞRÍBÝLI         HERB: 2

41.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 5
210 GARÐABÆR

LAUS STRAX. Fullbúin fjögurra herbergja íbúð 
með bílastæði í bílskýli. Mjög gott skipulag, 
sér þvottahús. Þrjú stór herbergi. Laus við 
kaupsamning.

STÆRÐ: 122 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

54.400.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Kjarrhólmi 36
200 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og mikið endurnýjuð fjögurra 
herbergja íbúð á 3 hæð við Kjarrhólma 36 í 
Kópavogi.

STÆRÐ: 98,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

41.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Holtsvegur 3
210 GARÐABÆR

3 herbergja íbúð skráð á 2. hæð en er jarðhæð 
öðru megin og með útgengi á verönd ásamt 
bílastæði í bílskýli. Samtals 118,9 fm að stærð 
þar af geymsla 9,3 fm. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 119 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

53.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    4. feb 13:30 – 14:00OPIÐ HÚS    4. feb 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    4. feb 14:00 – 14:30

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    laugardaginn 3. feb 15:00 – 15:30



 

Stílhrein og björt  
153 fm íbúð á 2. hæð Efri sérhæð með bílskúr  

Glæsilegt einbýlishús Falleg og vel skipulögð 105,1 fm 
4ra herbergja í lyftuhúsi

Þrjú rúmgóð svefnherbergi
Stofa og borðstofa með svalir  
í suður og norður
Stæði í lokaðri bílgeymslu
Mikið endurnýjuð íbúð m.a. eldhús  
og baðherbergi

Samtals að stærð 184,6 fm  
Bílskúr er 25,6 fm af heildarstærð
Tvennar svalir 
Stórar bjartar stofur 
Endurnýjað bað og snyrting 
Húsið byggt árið 1967 
Vinsæl staðsetning í vesturbænum,  
stutt í alla þjónustu, skóla og verslun

256,4 fm á tveimur hæðum
Innst í botnlanga
Stór suðurgarður
Heitur pottur í garðinum
Fjölskylduvænt / barnvænt hverfi

Þrjú góð svefnherbergi
Stutt í alla þjónustu
Laust strax

Eiðistorg 5
170 Seltjarnarnes

Grenimelur 44
107 Reykjavík

Hverafold 112
112 Reykjavík

Lautasmári 5
201 Kópavogur

 99,5 millj.Verð :

45,9 millj.Verð :

88,9 millj.Verð :

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Nánari upplýsingar veitir: 

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

 61,5 millj.Verð :

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 4.feb. kl.13:00-13:30

Þjónustufyrirtækið Sóltún Heima  
býður upp á heimsendingu á mat frá  
kaffiteríu Sóltúns hjúkrunarheimilis í  
hádeginu á virkum dögum.  
Hver sending kostar 450 kr.   
Maturinn 1400 kr.  Ef fólk kemst sjálft í mat, 
þá er máltíðin 1400 kr. fyrir mat sem er 
yfirleitt heitur, eftirréttur og kaffi.

Heimsendingin á mat er aðeins í boði 
fyrir íbúa Sóltúns 1-3, ekki annars staðar.   
Þeir sem hafa keypt matinn hafa lýst yfir 
ánægju með hann.  

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Aðeins 

5 
íbúðir eftir af 44 SÖLUSÝNING

sunnudaginn 4.feb. kl.14:00-15:00

Sóltún 1-3

Íbúðir fyrir +60 ára 

sem vilja búa miðsvæðis  

og aðgang að þjónustu

Öryggis- og þjónustuíbúðir

2-4 herbergja að stærð 76-140 fm

Aðgengi að þjónustu - heimaþjónusta, heimahjúkrun, 
félagsstarf, heilsuefling og matur í hádeginu

Afhending við kaupsamning, íbúðirnar fullbúnar  
með gólfefnum

Yfirbyggðar suður svalir

Eigið bílastæði í upphitaðum lokuðum bílakjallara






