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Forstöðumaður þjálfunardeildar

ICELANDAIR ÓSKAR EFTIR 

HELSTU VERKEFNI:

I  Samþætting og samruni núverandi þjálfunardeilda.

I  Þróun og stefnumótun þjálfunarmála.

I  Yfirsýn yfir mannauð þjálfunardeildar og menningu.

I  Umsjón með vinnu fagráðs (sérfræðinga sem velja 
kennsluefni).

I  Framþróun og nýsköpun í kennslumálum.

I  Samskipti við innlenda og erlenda birgja.

Forstöðumaður Operations Support

Forstöðumönnum á rekstrarsvið

Nánari upplýsingar veita:
Jens Þórðarson I framkvæmdastjóri Rekstrarsviðs I jensth@icelandair.is
Elísabet Helgadóttir I framkvæmdastjóri Mannauðssviðs I elisabeth@icelandair.is

HÆFNISKRÖFUR:

I  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, meistaragráða er kostur.

I  Stjórnunarreynsla er mikill kostur.

I  Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar.

I  Þekking á flugmálum og/eða reynsla af þjálfunarmálum  
í flugrekstri er kostur.

I  Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg.

I  Metnaður fyrir öryggismálum.

I  Jákvætt viðhorf, opið hugarfar og ríkulegir samskiptahæfileikar.

Í kjölfar umtalsverðra skipulagsbreytinga hjá fyrirtækinu hefur skapast tækifæri til að samþætta kennslustarfsemi þriggja meginstoða rekstrarsviðs.  
Í þessu felast bæði áskoranir og tækifæri til að nýta það besta sem hver kennsludeild hefur gert, sameina kerfi og utanumhald og tryggja metnaðarfulla  
og framsækna kennslu hætti. Leitað er að öflugum stjórnanda sem getur nýtt þetta tækifæri og skapað nýja og sterka heild úr þeim einingum sem fyrir eru.

Icelandair leitar að forstöðumanni fyrir þjálfunardeild rekstrarsviðs. Deildin er ný innan fyrirtækisins og sameinar 
þjálfunardeildir flugrekstrarsviðs, tæknisviðs og flugafgreiðslu.

Á rekstrarsviði starfa yfir þrjú þúsund manns sem allir þurfa mismunandi þjálfun tengda störfum sínum.

Vinnustaður er í þjálfunarsetri Icelandair í Hafnarfirði og heyrir starfið undir framkvæmdarstjóra Rekstrarsviðs (COO).

Starfið felst meðal annars í því að sameina og samræma þjálfunardeildirnar og að sjá um teymi sem skipuleggur og skrásetur kennslu. Starfið felur einnig  
í sér mikið samstarf við aðra forstöðumenn að uppbyggingu og framkvæmd þjálfunar starfsmanna á rekstrarsviði.

Icelandair leitar að forstöðumanni fyrir Operations Support á rekstrarsviði. Deildin er ný og innan hennar eru ýmsar 
stoðeiningar fyrir flug-, tækni-, flugafgreiðslu- og stöðvarekstur félagsins.

Deildin mun meðal annars hafa umsjón með 24 tíma stjórnstöð leiðakerfis (e. Network Control Center), verkefnastofu, greiningum og mælikvörðum, stöðugum 
umbótum og nýsköpun ásamt fleiri tilfallandi verkefnum. Líklegt er að verkefnum deildarinnar fjölgi með tímanum.

Starfið felst bæði í stjórnun og stefnumótun hinnar nýju deildar auk þess að vera framkvæmdastjóra og forstöðumönnum innan handar með samþættingu, 
umbótaverkefni og nýsköpun á rekstrarsviði.

HELSTU VERKEFNI:

I  Dagleg stjórnun og skipulag Operations Support.

I  Þróun og nýsköpun í rekstri og skipulagi þvert á rekstrarsvið.

I  Umsjón og stuðningur við forstöðumenn og framkvæmdastjóra við  
stefnumótun og rekstur.

I  Yfirsýn yfir mannauð og menningu Operations Support.

I  Gerð og innleiðing greiningartóla og mælikvarða fyrir lykilmarkmið 
rekstrarsviðs.

I  Stjórn verkefna þvert á sviðið við rekstur og umbætur.

HÆFNISKRÖFUR:

I  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. verk- eða viðskiptafræði, 
meistaragráða er æskileg.

I  Stjórnunarreynsla er kostur.

I  Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar.

I  Góð greiningarhæfni og skilningur á rekstri og skipulagi.

I  Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg.

I  Metnaður fyrir öryggismálum.

I  Jákvætt viðhorf, opið hugarfar og ríkulegir samskiptahæfileikar.

Nýlegar skipulagsbreytingar hjá Icelandair og nánari samþætting á starfsemi á rekstrarsviði kallar á öflugan stuðning við starfsemina þvert á starfseiningar 
rekstrarsviðs. Í mörgum starfseiningum sviðsins er um að ræða mikla skipulags- og bestunarvinnu. Ætlunin er að byggja upp sameiginlega þekkingu á slíkum 
aðferðum sem nýst getur starfseiningum Operations Support.

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef félagsins  
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 25. febrúar 2018. 
Upplýsingar um fleiri spennandi störf hjá okkur má finna  
á www.icelandair.is/umsokn

Vinnustaður er á aðalskrifstofu Icelandair í Reykjavík og heyrir starfið undir framkvæmdarstjóra Rekstrarsviðs (COO) en töluverð vinna mun fara fram á 
starfsstöðvum í Hafnarfirði og Keflavík



Suður-Þingeyinga

Sparisjóður Suður-Þingeyinga á Húsavík leitar að þjónustustjóra

Veita viðskiptavinum ráðgjöf vegna lántöku

og annarrar þjónustu sparisjóðsins

Mat á lánaumsóknum, skjalagerð og gerð greiðslumata

Áætlanagerð og eftirfylgni þjónustuþátta

Aðstoð við aðra starfsmenn og afleysingar eftir þörfum

Fylgjast með breytingum á lögum og reglum á �ármálamarkaði

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Frumkvæði, dri�raftur, sveigjanleiki og heilindi 

Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptum

Nákvæmni í starfi og skipulagni í vinnubrögðum

Góð íslensku- og tölvukunnátta

Reynsla af vefumsjón og kynningarmálum er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2017

Gerður Sigtryggsdóttir

sparisjóðsstjóri 
s. 464 6208, 
gerdur@spthin.is

Umsóknir ásamt ítarlegri 
ferilskrá óskast sendar til 
gerdur@spthin.is

Helstu verkefni: Hæfniskröfur:

Sparisjóður Suður-Þingeyinga ses er sjálfseignarstofnun með ríka samfélagslega ábyrgð. Hlutverk sparisjóðsins er að 
stunda sjál�æra svæðisbundna �ármálastarfsemi á grundvelli samfélagslegrar ábyrgðar, starfsemi sem stendur vörð um 
og þróar atvinnulíf, mannlíf og velferð svæðisins. 

Sparisjóður Suður-Þingeyinga ses. | Húsavík, Laugum, Mývatnssveit | sími 464 6200 | spthin@spthin.is | www.spthin.is 

Nánari upplýsingar:

kopavogur.is

Kópavogsbær

Verkefnastjóri 
á framkvæmdadeild

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, deildar-
stjóri 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

HELSTU VERKEFNI

• Ábyrgð á stjórnun, rekstri og 
starfsmannamálum 
viðskiptaþjónustunnar  

• Skipulag deildarinnar og stefnumótun til 
framtíðar

• Dagleg samskipti við viðskiptavini

• Verkefnastýring og framkvæmd 
umbótaverkefna

• Ábyrgð á gæðastjórnunarkerfi og 
árangursmælikvörðum deildarinnar 

• Virk þátttaka í framkvæmdastjórn Distica

• Gerð og ábyrgð á rekstraráætlunum

HÆFNI OG REYNSLA

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
framhaldsmenntun er kostur

• Afburða hæfni í samskiptum 

• Reynsla af þjónustustjórnun og rafrænum / 
sjálfvirkum þjónustuferlum

• Reynsla af innleiðingu og umbótum ferla m.t.t. 
rafrænna lausna er mikill kostur

• Reynsla af stjórnun og starfsmannamálum er skilyrði

•  Góð þekking á Navision og færni í notkun 
upplýsingakerfa 

• Þekking á  gæðastjórnunarkerfum og 
verkefnastjórnun er æskileg

• Þekking á heilbrigðismarkaði er æskileg 

Umsóknarfrestur  er til og með 20. febrúar 
2018 og eingöngu er tekið við umsóknum í 
gegnum ráðningarvef Distica  www.distica.is

Umsókninni skal fylgja ferilskrá og 
kynningarbréf  þar sem fram kemur hvers 
vegna viðkomandi sækir um starfið.

Nánari upplýsingar veita 

Gylfi Rútsson framkvæmdastjóri s. 665 7514 og 

Pétur Veigar Pétursson starfsmannastjóri s. 897-1626 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og 
öllum umsækjendum verður svarað.

Distica sérhæfir sig í dreifingu á lyfjum, heilsuvörum, neytenda-
vörum og vörum fyrir heilbrigðisþjónustu og rannsóknarstofur og 
hefur verið í fararbroddi á sínu sviði í rúmlega 50 ár. Fyrirtækið er 
með um 70% af lyfjadreifingu á Íslandi auk þess sem það sinnir 
dreifingu á rannsóknartækjum, rekstrarvörum og fleiru til sjúkra-
húsa, hjúkrunarheimila, tannlækna og dýralækna.  
Distica sinnir einnig dreifingu á neytendavörum til verslana.

GILDI DISTICA ERU

ÁREIÐANLEIKI HREINSKIPTNI FRAMSÆKNI

Hefur þú skýra sýn á þjónustu?
Distica óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan deildarstjóra viðskiptaþjónustu sem 
hefur sýn og getu til að leiða  þjónustumál fyrirtækisins inn í framtíðina. 

Við leitum að dugmiklum leiðtoga sem hefur til að bera frumkvæði, yfirsýn og áhuga á að 
reka öfluga deild og sinna krefjandi verkefnum. Deildarstjórinn tilheyrir  stjórnendahópi 
félagsins og heyrir beint undir framkvæmdastjóra Distica. 
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Rafkaup hf er þjónustufyrirtæki sem sérhæ�r sig 

í sölu og þjónustu á lömpum, lampabúnaði, 

ljósaperum og innlagnaefni. 

Markmið Rafkaups er að vera ávallt í fremstu röð 

varðandi þjónustu og markaðssetningu á þeim 

vörum og vörumerkjum sem fyrirtækið selur og er 

umboðsaðili fyrir.

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Helstu verkefni
• Stýra sölu og markaðsmálum 

• Áætlanagerð ásamt eftirfylgni 

• Samskipti við erlenda birgja 

• Sjá um tilboðsgerð 

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Háskólamenntun sem nýtist í star� 

• Þekking og reynsla af stýringu sölu og markaðsmála

• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni 

• Góð íslensku- og enskukunnátta 

• Þekking á stafrænni markaðssetningu

 

sölu- og markaðsstjóra

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til atvinna@rafkaup.is fyrir 20. febrúar. Fullum trúnaði er heitið.

Rafkaup leitar að 

Ármúli 24 • rafkaup.is

Reykjanesbær

Skólastjóri Holtaskóla

Capacent — leiðir til árangurs

Holtaskóli er heildstæður 450 
barna grunnskóli. Kjörorð 
skólastarfsins eru virðing, 
ábyrgð, virkni og ánægja. Þau 
eru höfð að leiðarljósi við öll störf 
sem aðilar skólasamfélagsins 
koma að. Í skólanum er unnið 
eftir hugmyndafræði PBS 
um heildstæðan stuðning við 
jákvæða hegðun. Holtaskóli 
hefur á að skipa vel menntuðu 
og hæfu starfsfólki og er 
stöðugleiki í starfsmannahaldi. 
Mikilvægt er að skólastjóri sé 
tilbúinn að viðhalda góðum 
skólabrag og hafi ánægju af 
því að vinna með nemendum, 
starfsfólki og foreldrum. 
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6373 

Menntunar- og hæfniskröfur
Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar eða uppeldis- og 
menntunarfræða.
Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í 
skólastarfi.
Þekking og færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum og 
samstarfshæfileikar.
Frumkvæði, sjálfstæði og góð skipulagshæfni.
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Umsóknarfrestur

26. febrúar 

Starfssvið
Veita skólanum faglega forystu. 
Móta framtíðastefnu skólans innan ramma laga og 
reglugerða, í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og 
menntastefnu Reykjanesbæjar.
Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi 
skólans.
Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, 
vinnutilhögun og starfsþróun.
Bera ábyrgð á samstarfi við aðila skólasamfélagsins.

Reykjanesbær auglýsir starf skólastjóra í Holtaskóla. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir 
leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna skólasýn og er tilbúinn að leiða skólann inn í 
framtíðina. 
 
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. maí 2018. 

Verkefnastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Sveitarfélagið Fljótsdalshérað 
varð formlega til sem 
stjórnsýslueining 1. nóvember 
árið 2004. Sameiningar 
sveitarfélaga höfðu áður 
orðið á Héraði í lok 10. 
áratugar síðustu aldar, en þá 
sameinuðust Jökuldalshreppur, 
Hlíðarhreppur og 
Tunguhreppur og til varð 
sveitarfélagið Norður-Hérað.  
Einnig höfðu Egilsstaðabær, 
Skriðdalshreppur, 
Vallahreppur, Eiðaþinghá og 
Hjaltastaðaþinghá sameinast 
í sveitarfélagið Austur-Hérað. 
Þessi tvö sveitarfélög, ásamt 
Fellahreppi sameinuðust svo í 
Fljótsdalshérað. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6372 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi, lögfræði er kostur
Yfirgripsmikil þekking á persónuverndarlögum og nýrri 
löggjöf
Reynsla af verkefnastjórnun, gerð og skráningu verkferla
Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
Reynsla af skjalavistunarkerfum er kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði
Rík þjónustulund og sveigjanleiki
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Umsóknarfrestur

23. febrúar 

Starfssvið
Gerð og skráning verkferla með stoð í lögum, reglugerðum 
og GDPR
Greining og meðferð persónuskjala hjá sveitarfélaginu
Umsjón með gerð gæðahandbókar
Samskipti og samvinna við þjónustuaðila og önnur 
sveitarfélög
Vinna við vinnsluskrár og skoðun vinnslusamninga
Aðstoð við samræmingu aðgerða milli stofnanna
Innleiðing og fræðsla til starfsfólks og skipulagning hennar
Upplýsingagjöf, eftirfylgni og eftirlit

Fljótsdalshérað auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra við innleiðingu nýrrar persónuverndarlöggjafar. Um er að 
ræða 100% tímabundið starf til ársloka 2018. Verkefnastjóri mun heyra undir bæjarstjóra.
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Umsjón með sölumælum

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 26. 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:
•	Menntun	á	sviði	rafiðnaðar

•	Reynsla	af	tölvuvinnu

•	Nákvæm	vinnubrögð

•	Geta	til	að	vinna	sjálfstætt

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Utanumhald	með	sölumælum	RARIK

•	Umsjón	með	sendingum	til	og	frá	mælalager

•	Vinna	við	skráningar	í	tengslum	við	mælasafn

•	Þátttaka	í	rekstri	mælasafns

•	Vinna	við	fjarálestrakerfi	RARIK

•	Dagleg	samskipti	við	mælaumsjónarmenn

RARIK	óskar	eftir	að	ráða	öflugan	aðila	í	umsjón	með	sölumælum.	Næsti	yfirmaður	er	
deildarstjóri	orkumælinga.	Starfsstöðin	er	í	Reykjavík.	

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

Við	hvetjum	bæði	konur	og	karla	til	að	sækja	um.

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

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

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

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

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

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

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

viðkomandi sé í iðnnámi

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

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR



Sölumaður í skartgripaverslun
Í boði er:
- 70-100% starfshlutfall
- föst laun plús sölutengd laun 
- krefjandi sölu- og þjónustustarf með spennandi vöru

Við leitum að einstaklingi sem...
- er jákvæður og brosmildur
- hefur ríka þjónustulund
- á gott með mannleg samskipti
- er heiðarlegur og samviskusamur
- er a.m.k. 20 ára

Reynsla af sölu/þjónustustörfum er kostur.

Byrjað verður strax að vinna úr umsóknum og eru  
áhugasamir hvattir til að sækja um sem fyrst.

Jón og Óskar er ein stærsta úra- og skartgripaverslun landsins 
og rekur verslanir við Laugaveg, í Smáralind og Kringlunni. Við 
sérhæfum okkur í sölu á vönduðum skartgripum og úrum og 
leggjum okkur fram við að veita viðskiptavinum okkar  
framúrskarandi þjónustu.Gildin okkar eru þjónustulund og  
fagmennska. Við leggjum áherslu á skemmtilegt starfsumhverfi 
og metnað til árangurs.

Vinsamlegast sendið ferilskrá með umsókn á  
info@jonogoskar.is

Laugavegur / Smáralind / Kringlan

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Bókhald og viðskiptafrágangur 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða 

sambærileg menntun æskileg 
• Haldgóð starfsreynsla af 

bakvinnslustörfum á fjármálamarkaði
• Reynsla af bókhaldsstörfum 
• Skipulögð og vönduð vinnubrögð 
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvukunnátta, m.a. Excel
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna óskar eftir að ráða starfsmann í bókhald og viðskiptafrágang (bakvinnslu verðbréfaviðskipta) 

Lífeyrissjóðurinn var stofnaður 1. febrúar 1956 á grundvelli kjarasamninga. Hlutverk sjóðsins er að tryggja 
sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum lífeyri. Sjóðurinn er stærsti lífeyrissjóður á almennum 
vinnumarkaði. Eignir hans nema um 665 milljörðum króna. Um 52 þúsund sjóðfélagar greiddu iðgjöld til sjóðsins 
á liðnu ári og lífeyrisþegar eru rúmlega 16 þúsund. Á skrifstofu sjóðsins starfa 40 starfsmenn.

Viðkomandi mun starfa við bókhald 
sjóðsins, hafa umsjón með frágangi 
viðskipta í eignastýringu og annast 
undirbúning þeirra gagna fyrir bókhald 
auk annarra tilfallandi verkefna.

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

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

ESA is based in Brussels. It currently employs 75 staff members of 16 nationalities.  ESA is led by a College
consisting of three members, each appointed for a period of four years by the three participating EFTA States. 

ESA is recruiting an Economist for its Competition
and State Aid Directorate (CSA). 

CSA is a multi-disciplinary team comprising both
economists and lawyers and enforces the competi-
tion and state aid rules of the EEA Agreement. These
rules largely mirror the competition rules in the EU,
both with regard to antitrust and state aid control.
In the field of competition, the bigger share of CSA’s
work is focused on cases of abuse of dominance. In
state aid, CSA’s portfolio is broad and diverse.

The successful candidate will work within a small
team co-ordinated by the Chief Economist and will

report to the Director of CSA.  They will be responsi-
ble for ensuring a high standard of economic rea-
soning and analysis in the state aid and competi-
tion cases dealt with by ESA.  

ESA is looking for a person with a solid academic
record and practical experience in the application of
financial economics and/or industrial organisation,
e.g. in the fulfilment of advisory or analytical func-
tions in state aid and/or competition cases and pol-
icy. Knowledge of the application of economics in a
regulatory environment, particularly in the field of
electronic communications, would also be desirable.

JOB REFERENCE 03/2018

Deadline for applications:
4 March 2018     

Start date:
To be agreed
.

Officer, Chief Economist Team,
Competition and State Aid Directorate

For full details of this position and to apply please visit: https://jobs.eftasurv.int

 WOWAIR.IS   STARF@WOW.IS

WOW HVAÐA 
LEIÐ ERT ÞÚ?
WOW HVAÐA 
LEIÐ ERT ÞÚ?
Viltu vinna hjá framsæknu flugfélagi með stórskemmtilegu 

samstarfsfólki? Kynntu þér málið á wowair.is/starf
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Special Tours er ört vaxandi fyrirtæki í ferðaþjónustu sem sérhæfir sig í 
siglingum út á Faxaflóa frá Gömlu Höfninni í Reykjavík allt árið um kring.

Hjá fyrirtækinu starfa allt að 60 manns og er mikil áhersla lögð á fagleg 
vinnubrögð, persónulega þjónustu og umhverfisvernd. 

Special Tours og dótturfélög leita eftir öflugum markaðsstjóra í fullt 
starf í okkar frábæra sölu- & markaðsteymi. Þetta er krefjandi starf 

fyrir metnaðarfullan einstakling sem mun sjá um skipulagningu og 
áætlanagerð markaðsaðgerða ásamt framkvæmd og eftirfylgni. 

Við höfum mikinn áhuga á einstakling sem hefur reynslu af 
svipuðu starfi, er vanur að vinna sjálfstætt og er ekki hræddur 

við að velta upp nýjum og framandi hugmyndum.

Helstu verkefni
Áætlunargerð & eftirfylgni í markaðsmálum
Gerð markaðsefnis og samskipti við hönnuð, prentstofur ofl.
Yfirumsjón með netmarkaðssetningu (Google, Samfélagsmiðlar o.fl.)

Skipulagning á viðburðum og almenn kynningarmál
Ýmis önnur tilfallandi verkefni í sölu- og markaðsteymi

Hæfnis- og menntunarkröfur
Háskólapróf í markaðs- eða viðskiptafræði
Reynsla af markaðs- og sölumálum
Góð almenn tölvukunnátta og þekking á hugbúnaði 
tengdum markaðsmálum (MS Office, Google Analytics, 
Google AdWords o.s.frv.)

Reynsla af markaðssetningu á samfélagsmiðlum
Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar 
Afburðarhæfni í ensku, rituðu og töluðu máli.

Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá og 
kynningarbréfi sendist á cv@specialtours.is
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar

www.specialtours.is

Markaðsstjóri

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.

Forstöðumaður mannauðs og rekstrar

Starfssvið
• Stjórnun og dagleg framkvæmd mannauðsmála
• Ábyrgð á mótun og framkvæmd starfsmannastefnu
• Ráðgjöf og stuðningur við forstöðumenn
• Ábyrgð á gæða-, ferla og fræðslumálum
• Ráðningar og móttaka nýliða
• Mótun og eftirfylgni launastefnu
• Samskipti við stéttarfélög, þátttaka í samningagerð 
 og túlkun kjarasamninga
• Umsjón með samstarfi við þjónustuaðila og almenn 
 skrifstofustörf

Um 100% starf er að ræða.  
Leiguhúsnæði er í boði og æskilegt að viðkomandi hafi búsetu á staðnum eða á svæðinu.

Umsókn með ferilskrá og kynningarbréfi sendist á radningar@solheimar.is fyrir 19. febrúar n.k.  
Upplýsingar veitir Auður Finnbogadóttir, audur.finnbogadottir@solheimar.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á mannauðsmálum  
 mikilvæg
• Góð samskipta- og samstarfshæfni mikilvæg
• Metnaður til að ná árangri og öguð  
 vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti æskileg
• Jákvæðni og áhugi á því að starfa í anda   
 gilda Sólheima

Sérfræðingur 
í skyndihjálp
Rauði krossinn á Íslandi auglýsir eir 
sérfræðingi í skyndihjálp í 100% starf. 
Starfsstöð er á landsskrifstofu Rauða 
krossins, Efstaleiti 9 í Reykjavík.
 
Helstu verkefni
• Umsjón með þróun og útgáfu námsefnis 
   og námskeiða í skyndihjálp
• Umsjón með menntun leiðbeinenda 
   í skyndihjálp
• Samskipti við samstarfsaðila innanlands 
   og erlendis á sviði skyndihjálpar
• Þá�taka í innlendu og erlendu hjálpar-    
   starfi Rauða krossins
 
Hæfni- og menntunarkröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- 
   og/eða menntavísinda
• Víðtæk reynsla og áhugi á skyndihjálp
• Mikil samskiptahæfni og sjálfstæði í starfi
• Hæfni til að tileinka sér mismunandi 
   tölvukerfi
 
Vinsamlega sendið umsókn á netfangið 
starf@redcross.is fyrir 17. febrúar 2018.
Nánari upplýsingar veitir Jón Brynjar 
Birgisson, sviðsstjóri innanlandssviðs, 
á jon@redcross.is.
 

Sjónfræðingur 
Laust er til umsóknar 100% starf sjónfræðings hjá 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

Helstu verkefni: 
• Mæla sjónlag og sjóngetu. 
• Mat á þörf á sjónhjálpartækjum.
• Fræðsla og upplýsingar um sjón og sjónskerðingu.
• Úthlutun sjónhjálpartækja, kennsla í notkun og  
 meðhöndlun þeirra.

Hæfniskröfur: 
• Hafa lokið háskólanámi í sjónfræði eða sambærilegt nám.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og  
 frumkvæði í starfi.
• Eiga auðvelt með að vinna í teymi

Frekari upplýsingar um starfið:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf 
þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkom-
andi í starfið. Miðstöðin hvetur jafnt karla sem konur til að 
sækja um þessa stöðu. Mat á hæfni umsækjenda byggist á 
innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2018 og þarf 
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst eða skv. nánara 
samkomulagi.
Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið  
estella.bjornsson@midstod.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðstöfun starfsins liggur fyrir. Miðstöðin áskilur sér rétt að 
hafna öllum umsóknum. Nánari upplýsingar veitir  
Estella D. Björnsson í síma 545 5800. 

Viðhaldsdeild Landspítala auglýsir laust til umsóknar starf rekstrarstjóra í Fossvogsumdæmi.
Rekstrarstjóri fasteigna er yfirmaður teymis iðnaðarmanna á viðhaldsdeild Landspítala  
og ber ábyrgð á daglegum rekstri einingar í samræmi við stefnu og gildi Landspítala.

ERTU DRÍFANDI
OG MEÐ REYNSLU OG MENNTUN Á SVIÐI VIÐHALDSFRAMKVÆMDA?

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018. 
Nánari upplýsingar er að finna á www.landspitali.is/mannaudur

UMHYGGJA  •  FAGMENNSKA  •  ÖRYGGI  •  FRAMÞRÓUN



ARE YOU
IT?

Marel is an international technology company with about 5,100 employees, 600 of which are located in Iceland. Marel is the 
leading global provider of advanced processing systems and services to the Poultry, Meat and Fish industries. We place a 
rich emphasis on innovation and advancement in everything we do. That is why we want to employ strong people that are 
driven by new challenges every day. We offer a great working environment, effective training, flexible work hours, a fantastic 
canteen, facilities for exercise and good employee morale.

Marel is looking for IT specialists

For more information please contact Loftur Loftsson, loftur.loftsson@marel.com. Please submit your application 
no later than 12.04.2018. Applications are only accepted online at marel.com/jobs. 

SERVICEMAX SPECIALIST

We seek a proactive, service-oriented specialist to work with the ServiceMax program running on the Force.com platform. 
Your main role will be servicing international customers and managers as well as participating in various projects on a global scale. 

SHAREPOINT SPECIALIST

We seek a SharePoint Online (365) developer who knows how to follow through and maintain an overview of their projects. 
Your main responsibilities will be to transfer solutions from SharePoint 2013 to the SP online version and manage and maintain 
them in 365. 

SHAREPOINT ADMINISTRATOR

We seek a SharePoint 2013 and SharePoint Online (365) administrator who has great technical ability and a knack for creative 
problem solving. You will be responsible for the administration and transference of solutions from SharePoint 2013 to the SP online 
version and their management and maintenance in solutions in 365.

Job requirements:
• A degree in computer science or equivalent
• Knowledge of Apex, Visualforce, HTML, REST, SOAP and SQL
• Good knowledge of Java is an advantage
• Experience with the Force.com environment preferable
• Excellent English skills, both written and  verbal

Main tasks:
• Developer with ServiceMax experience in Apex,

Visualforce and integration to other systems
• Create and maintain technology strategy and

roadmaps for sales and service domains
• Manage the development lifecycle
• Service and user assistance and training

Main tasks:
• Service customers and managers
• Participate in international projects
• Customize solutions based on standard functionality
• Use HTML, CSS and SharePoint development strategies to

provide solutions

Job requirements: 
• A degree in computer science or equivalent
• SharePoint 2013 or SharePoint Online expert developer
• Knowledge of HTML, CSS, JavaScript, JQuery, ASP, .NET and C#
• Experience in developing, testing and maintaining web services
• Experience in agile standard development processes  

Main tasks: 
• Create and configure SharePoint sites and set up site 

templates in Office 365
• Configure SharePoint Server features
• Configure all service applications
• Install, configure, maintain, upgrade and manage a 

SharePoint server and farm
• Create of PowerShell scripts used for management, 

configuration, etc. 

Job requirements:
• A degree in computer science or equivalent
• Knowledge of creating and configuring SharePoint sites and 

applications
• Experience in SharePoint Farm administration.
• Experience in managing standard  functionality of SharePoint 2013 

and SharePoint Online.
• Knowledge of HTML, CSS, JavaScript, JQuery, ASP.NET, .Net and C# 



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

Karen starfar sem NOTAM  
sérfræðingur á flugleiðsögusviði.  
Hún er hluti af góðu ferðalagi.

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

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

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

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

Um er að ræða skemmtilegt og spennandi starf í fjölbreytilegu 
og alþjóðlegu umhverfi. Helstu verkefni felast m.a. í upp- 
setningu, eftirliti og viðhaldi kerfa. Fyrirbyggjandi viðhald, 
greining bilana og ákvörðun viðbragða við þeim. Gerð kerfis- 
lýsinga vegna áætlanagerðar og mati á umfangi verkefna, 
uppsetningu og prófunum á hugbúnaði og fleiri spennandi 
verkefnum.

Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Hauksson rekstrarstjóri  
ATM kerfa, asgeir.hauksson@isavia.is.

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
•  Þekkingu á fluggögnum og fluggagnavinnslu er kostur.
• Reynsla af LINUX og TCP/IP netumhverfi  er æskileg. 
 
Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkis-
lögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæðum flugverndar. 
 
Starfsstöð: Reykjavík

Athugið: framlengdur umsóknarfrestur til 18. febrúar.

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

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

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

Um er að ræða skemmtilegt og spennandi starf í fjölbreytilegu 
og alþjóðlegu umhverfi. Helstu verkefni eru þróun og viðhald  
á flugumferðarstjórnarkerfum, þarfagreining vegna nýrra 
kerfa, prófun á hugbúnaði og fleiri spennandi verkefni. Unnið  
er að hluta til á dagvöktum og bakvöktum.

Nánari upplýsingar veitir Arnar Þórarinsson, deildarstjóri  
ATM kerfa, arnar.thorarinsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
• Reynsla af þróun kerfa í C/C++ er nauðsynleg.
• Þekking á fluggögnum og fluggagnavinnslu er kostur.
 
Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkis- 
lögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæðum flugverndar.  
 
Starfsstöð: Reykjavík

Helstu verkefni eru utanumhald með uppbyggingu vöruhúss 
gagna og almenn framsetning á gögnum, aðallega í Power  
BI, uppbygging mælaborða, m.a. fyrir stjórnendur, þarfa- 
greining fyrir skýrslugerð og þátttaka í greiningaverkefnum.  
Starfið felur einnig í sér að vera ráðgefandi og leiðbeinandi við 
aðra notendur um notkun á Power BI og önnur verkefni  
tengd viðskiptagreind.

Nánari upplýsingar veita Guðmundur Karl Gautason,  
gudmundur.gautason@isavia.is og Andri Örn Víðisson,  
andri.vidisson@isavia.is. 

Hæfniskröfur
• Reynsla af úrvinnslu gagna.
• Þekking og reynsla af fyrirspurnarmáli (SQL).
• Þekking og reynsla af Power BI.
• Þekking á MS SQL vöruhúsi gagna mikill kostur.
• Þekking á ASP.NET vefformum og C# er kostur. 
 
Starfsstöð: Keflavík
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V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  
H L U T I  A F  G Ó Ð U 
F E R Ð A L A G I ?

Karen starfar sem NOTAM  
sérfræðingur á flugleiðsögusviði.  
Hún er hluti af góðu ferðalagi.

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

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

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

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

Um er að ræða skemmtilegt og spennandi starf í fjölbreytilegu 
og alþjóðlegu umhverfi. Helstu verkefni felast m.a. í upp- 
setningu, eftirliti og viðhaldi kerfa. Fyrirbyggjandi viðhald, 
greining bilana og ákvörðun viðbragða við þeim. Gerð kerfis- 
lýsinga vegna áætlanagerðar og mati á umfangi verkefna, 
uppsetningu og prófunum á hugbúnaði og fleiri spennandi 
verkefnum.

Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Hauksson rekstrarstjóri  
ATM kerfa, asgeir.hauksson@isavia.is.

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
•  Þekkingu á fluggögnum og fluggagnavinnslu er kostur.
• Reynsla af LINUX og TCP/IP netumhverfi  er æskileg. 
 
Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkis-
lögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæðum flugverndar. 
 
Starfsstöð: Reykjavík

Athugið: framlengdur umsóknarfrestur til 18. febrúar.

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

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

Hæfniskröfur
• Þekking og reynsla tengd skipulagi almannavarna og stærri  
 neyðarviðbúnaðar á Íslandi, þ.m.t. neyðarviðbúnaði tengdum  
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• Reynsla af stjórn og samhæfingu stærri neyðaraðgerða  
 og/eða æfinga er æskileg.
• Gerð er krafa um færni og reynslu af fræðslu og miðlun efnis.
• Gerð er krafa  um færni í textagerð.
 
Starfsstöð: Keflavík
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Íslandsstofa leitar að einstaklingi með þekkingu og reynslu  
af efnisgerð, vefumsjón og almannatengslum. 

Hlutverk Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja 
samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og 
laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins. Jafnframt 
veitir Íslandsstofa fyrirtækjum faglega aðstoð við sölu á vörum, 
þjónustu  og þekkingu erlendis og styður við kynningu á íslenskri 
menningu ytra.

islandsstofa.is/laus-storf 

Verkefnastjóri á samskiptasviði

Vilt þú veita
framúrskarandi
þjónustu?
Þjónustuver OR leitar að jákvæðum og þjónustulunduðum 
liðsmanni í samstillt teymi þjónustufulltrúa sem leysir erindi 
viðskiptavina Orku náttúrunnar, Veitna, Gagnaveitu Reykjavíkur 
og Hitaveitu Mosfellsbæjar. Um er að ræða fjölbreytt og 
krefjandi starf.

Ef þú hefur áhuga á að vinna í margbreytilegu og tæknilegu 
starfsumhverfi, hugsar í lausnum og nýtur þín í samskiptum, 
hvetjum við þig til að sækja um starfið.

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgjafi 
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR,
starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna.

Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar 2018.

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að 
vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, 
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma 
vinnu og einkalíf.

PIPA
R\TBW

A • SÍA 

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.
Upplýsingar veitir Þórður í síma 575 0000 eða thk@sindri.is 

Umsóknum skal skilað fyrir 22. febrúar nk. 

Hæfniskröfur  
• Reynsla af sölustörfum   
• Rík þjónustulund   
• Frumkvæði 
• Samskiptahæfni
• Iðnmenntun kostur

SÖLURÁÐGJAFI

PASSAR ÞÚ Í HÓPINN?

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla, verkfæra og vinnufatnaðar. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 og er hluti af Johan Rönning hf. Hjá félaginu starfa rúmlega 90 starfsmenn í Reykjavík, 
Kópavogi, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi, Grundartanga og á Akureyri. Johan Rönning hefur 8 ár í röð
verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið nafnbótina fyrirtæki ársins síðastliðin 6 ár.

Reykjavík Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður
Skútuvogur 1 Viðarhöfði 6 Smiðjuvegur 1 Bæjarhraun 12
Sími 575 0000 Sími 575 0060 Sími 567 6000 Sími 575 0040

Fyrirmyndarfyrirtæki VR 8 ár í röð

SINDRI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA ÚTISÖLUMANN

Starfslýsing 
• Sala og þjónusta við viðskiptavini 
• Frágangur á pöntunum
• Heimsóknir til viðskiptavina 
• Önnur tilfallandi störf

Sindri óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan og 
sveigjanlegan söluráðgjafa til starfa við útisölu. Um er að ræða 
fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi.

-2017
2014

www.talentradning.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
Bryndís
GSM: 773 7400



ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að 
vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og 
fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Lögð er áhersla á að 
vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar 
sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  

Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.
Umsóknarfrestur er til og með 12. mars nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Matreiðsla á hádegisverði fyrir starfsfólk að Stuðlahálsi
•	 Yfirumsjón með morgun- og síðdegiskaffi
•	 Umsjón með mat- og veisluföngum fyrir fundi og uppákomur

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af sambærilegu starfi
•	 Snyrtimennska áskilin
•	 Góð framkoma og lipurð í samskiptum

Afleysing í eldhúsi – fullt starf
Við leitum að starfsmanni í eldhús til að leysa af matreiðslumann í sumar. 
Fjölbreytt og spennandi starf í líflegu umhverfi.

Afgreiðsla í Vínbúðum um land allt 
Við leitum að jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingum sem eru 
tilbúnir að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Helstu verkefni
•	 Sala og þjónusta við viðskiptavini
•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
•	 Umhirða búðar

Hæfniskröfur
•	 Jákvæðni og rík þjónustulund
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Vinsamlega skráið óskir um staðsetningu 
í umsókn. Starfshlutföll eru breytileg eftir 
staðsetningu Vínbúðar. 
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára 
aldri og sakavottorðs er krafist.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Almenn lagerstörf
•	 Móttaka og tiltekt vöru
•	 Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af sambærilegu starfi
•	 Lyftarapróf er kostur
•	 Stundvísi og dugnaður

Dreifingarmiðstöð sér um vörumóttöku frá 
birgjum og dreifingu vara í Vínbúðir. 
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára 
aldri og sakavottorðs er krafist.

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingum í fullt starf í sumar. 
Vinnutíminn er frá kl. 7.30-16.30 alla virka daga. Unnið er laugardaga í júlí.

Starfsmenn á lager, dreifingarmiðstöð ÁTVR

Sumarstörf
á skemmtilegum og
lifandi vinnustað



Traust fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu 
óskar eftir að ráða í starfsmann í almenn 

skrifstofustörf sem fyrst
Góð almenn tölvuþekking ásamt starfsreynslu 

í uppgjörs- og bókhaldsvinnu æskileg.
Þekking á DK viðskiptahugbúnaði er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar n.k.

Vinsamlega sendið inn umsóknir á box@frett 
merkt ,,Skrifstofa-1002“

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

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 fast- 
eignasalar, eða vera í námi til löggiltingar. 

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf 
fljótlega.   

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

Framúrskarandi  
fasteignasali óskast

SUMARSTÖRF
HJÁ REYKJAVÍKURBORG

Umsóknarfrestur er til 19. mars   
www.reykjavik.is/sumarstorf

Reykjavíkurborg óskar eftir starfsfólki í fjölbreytt afleysinga- og sumarstörf. 
Störfin eru margvísleg og snerta daglegt líf borgarbúa með ýmsum hætti. 

Reykjavíkurborg er einn stærsti vinnustaður landsins með rúmlega átta þúsund starfsmenn. 
Við leitum að sumarstarfsfólki til að hjálpa okkur við að gera Reykjavík 
að lifandi og fallegri borg sem veitir borgarbúum á öllum aldri þjónustu. 

Aðstoð við umsóknir 

Í Hinu Húsinu, Pósthússtræti 3-5, er hægt að fá aðstoð við gerð umsókna 

alla virka daga frá 9.00 – 17.00.

Sérhæfður ritari

Velferðarráðuneytið óskar eftir að ráða ritara félags- og 
jafnréttismálaráðherra. Um er að ræða áhugavert og 
fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir 
á öguð vinnubrögð, áreiðanleika og sjálfstæði.

Helstu verkefni:
• Verkefnastjórn einstakra verkefna.
• Skipulag dagbókar ráðherra, utanumhald og  
 undirbúningur funda.
• Utanumhald um fyrirspurnir frá Alþingi og svör við 
 þeim.
• Samskipti við önnur ráðuneyti og stofnanir.
• Bréfaskriftir, skjalavarsla og upplýsingaöflun.
• Umsjón með ferðum ráðherra.
• Önnur almenn ritarastörf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi.
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Mjög góð tölvukunnátta.
• Þekking og áhugi á málefnum samfélagsins.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og  
 skipulagshæfni.
• Ábyrgð, vandvirkni og þjónustulund.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og  
 riti.
• Góð kunnátta í ensku er æskileg.

Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um 
starfið. 

Nánari upplýsingar veita Anna Lilja Gunnarsdóttir ráðu-
neytisstjóri (anna.l.gunnarsdottir@vel.is) og Sveinn 
Magnússon skrifstofustjóri (sveinn.magnusson@vel.
is). Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Umsóknarfrestur er til 1. mars nk. Umsóknum ásamt 
ítarlegu kynningarbréfi skal skila rafrænt á netfangið 
postur@vel.is eða á heimilisfang ráðuneytisins að 
Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík. Tekið skal fram að um-
sóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur úr, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum, með síðari breytingum.

Velferðarráðuneytinu, 10. febrúar 2018.

Óskum eftir að ráða vélvirkja/járnsmiði eða menn vana
járniðnaði til starfa nú þegar eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar í sima 5677553 eða á staðnum.
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Vélvirkjar/Járnsmiðir

Skráðu þig frítt á
atvinnuvef Vísis



Hvar ætlar þú  
að vinna í sumar?

Þjónustuver og móttaka

Vörustjórnun

Launafulltrúi

Aðstoð í bókhaldi

Sölumaður á fyrirtækjasviði

Starfsmaður á rannsóknarstofu

Starfsmenn í framleiðslu

Störf í þjónustudeild

Vöruhús

Dreifing - Meiraprófsbílstjóri

Nánari upplýsingar um hæfniskröfur fyrir hvert starf er að 
finna á heimasíðu Ölgerðarinnar umsokn.olgerdin.is

Æskilegt er að umsækjendur hafi náð 18 ára aldri og geti 
hafið störf í byrjun maí og unnið fram í miðjan ágúst.

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk.

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði. Ölgerðin  
framleiðir, flytur inn, dreifir og selur matvæli og sérvöru  
af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta flokks og 
að viðskiptavinir þess geti gengið að hágæða þjónustu vísri.

Kynntu þér sumarstörfin og sæktu um á umsokn.olgerdin.is

Ölgerðin leitar að öflugu og jákvæðu starfsfólki í fjölbreytt  
og spennandi störf í sumar



kopavogur.is

Kópavogsbær

      

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í Austurkór 

· Deildarstjóri í Sólhvörfum 

· Laus staða í Kópasteini 

· Leikskólakennari í Kópasteini 

· Leikskólakennari/leiðbeinandi í Austurkór 

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi í Læk 

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór 

· Stafsmaður í skilastöðu á Núp 

Grunnskólar

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur   
 -Hörðuvallaskóli 

· Íþróttakennari í Álfhólsskóla 

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla 

· Þroskaþjálfi í Smáraskóla 

Velferðarsvið

· Starfsmenn óskast í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk  

Annað

· Skipulagsfræðingur á skipulags- og   
 byggingardeild 

· Verkefnastjóri á framkvæmdadeild 

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

Hreinsitækni ehf óskar eftir starfskröftum 
í framtíðarvinnu vegna aukinna verkefna.

ÓSKUM EFTIR
• Starfsmönnum með meirapróf.
• Starfsmönnum með vinnuvélaréttindi.
• Starfsmönnum án réttinda, en vilja breyta til.
• Skrifa og tala íslensku skilyrði.
• Hreint sakavottorð skilyrði.
• Stundvísi og reglusemi skilyrði.

Áhugasamir senda umsókn með ferilskrá fyrir
20. febrúar 2018 á netfangið postur@hrt.is 

Öllum umsóknum verður svarað.

 
 
 
 

Hreinsitækni ehf óskar eftir starfskröftum 
í framtíðarvinnu vegna aukinna 

verkefna. 
 
ÓSKUM EFTIR 
   

• Starfsmönnum með meirapróf. 
• Starfsmönnum með vinnuvélaréttindi.  
• Starfsmönnum án réttinda, en vilja breyta til. 
• Skrifa og tala íslensku skilyrði. 
• Hreint sakavottorð skilyrði. 
• Stundvísi og reglusemi skilyrði.  

 
Áhugasamir senda umsókn með ferilskrá fyrir  

5. september 2017 á netfangið postur@hrt.is  
Öllum umsóknum verður svarað. 

Íslandsstofa leitar að einstaklingi með þekkingu og reynslu  
af efnisgerð, vefumsjón og almannatengslum.

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af svipuðum störfum og hafa 
góða þekkingu á íslensku ativnnulífi, landi og þjóð. Mjög góð 
íslensku- og enskukunnátta er skilyrði. 

Umsóknarfrestur er til 21. febrúar 2018. Nánari upplýsingar: 
islandsstofa.is/laus-storf

Verkefnastjóri á samskiptasviðiVið gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Spennandi vettvangur 
sem vert er að skoða!
Tollvörður
Tollstjóri leitar að starfsfólki til starfa við tolleftirlit og greiningu í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli. Í boði eru áhugaverð 
og krefjandi störf sem henta jafnt konum sem körlum. Spennandi framtíðartækifæri eru fyrir rétta aðila. Viðkomandi 
fara í Tollskóla ríkisins og útskrifast sem tollverðir.
Tollstjóri verndar samfélagið gegn ólögmætum inn- og útflutningi vöru sem getur haft í för með sér hættu fyrir öryggi, 
umhverfi og heilsu almennings.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Gunnlaugsson kari.gunnlaugsson@tollur.is - 5600300
Umsóknarfrestur er til 26. febrúar næstkomandi. Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf. 

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og Tollvarðafélag Íslands hafa gert.
Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. 
Tollstjóri er með jafnlaunavottun ÍST 85:2012.
Hlutverk Tollstjóra er að vernda samfélagið og tryggja 
ríkinu tekjur. Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og fram-
sækni. Ráðningar hjá embættinu taka mið af þeim. 

Í tengslum við ráðningu þarf að þreyta inntökupróf, bæði 
skriflegt og líkamlegt, en nánari upplýsingar um það er 
að finna á www.tollur.is. Áætlað er að inntökuprófin verði 
haldin 1. mars og 2. mars 2018. Tollstjóri áskilur sér rétt 
til að notast við hæfnipróf í ráðningarferlinu.
Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf. Æski-
legt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfshlutfall er 100%

Helstu verkefni og ábyrgð
- Greining á áhættu vöru- og farþegaflæðis
- Tolleftirlit
- Skýrslugerð
- Samskipti við farþega, inn- og útflutningsaðila
- Tölfræðivinnsla
- Alþjóðlegt samstarf

Hæfnikröfur
Stúdentspróf eða sambærileg menntun. Háskólamenntun æskileg.
Leitað er að einstaklingum með greiningarhæfileika, sem búa yfir 
tölvufærni, skapandi hugsun, samskiptafærni, yfirsýn, frumkvæði, 
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og góðri enskukunnáttu. Starfið 
krefst aðferðafræðilegrar nálgunar og skipulagðra vinnubragða. 
Hreint sakavottorð og almenn ökuréttindi skilyrði.

Verkefnastjóri gæða- og mannauðsmála

Við Fjölbrautaskóla Vesturlands Akranesi er laust til 
umsóknar starf verkefnastjóra gæða- og mannauðs-

mála. Leitað er að kraftmiklum einstaklingi til að 
annast ábyrgðarmikið og fjölbreytt starf sem tengist 
metnaðarfullri starfsemi og fjölbreyttri skólastefnu. 

Um er að ræða 50% til 100% starfshlutfall. 

Starfssvið:
• Þróun mannauðsstefnu, innleiðing og eftirfylgd. 
• Umsjón með starfsþróunarmálum og fræðslu.
• Uppbygging og þróun gæðakerfis.
• Fylgja eftir gæðastefnum, niðurstöðum úttekta og  
 rýni stjórnenda til að tryggja stöðugt umbótastarf.
• Starfslýsingar, stofnana- og starfssamningar.
• Starfsmat, kjara- og starfsmannamál.
• Jafnlaunavottun.
• Stuðla að traustum og jákvæðum skólabrag.
• Umsjón með kynningarmálum skólans auk virkrar  
 þátttöku í stefnumótunarstarfi.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Menntun á sviði gæða- og/eða mannauðsstjórnunar.
• Reynsla af gæða- og/eða mannauðsstjórnun hjá hinu  
 opinbera er æskileg.
• Samskipta- og leiðtogahæfni.
• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, kunnátta  
 í fleiri tungumálum er kostur.
• Framtakssemi, löngun til að takast á við síbreytileg  
 verkefni, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð, frum 
 kvæði í starfi og vera fylgin(n) sér.
• Það er kostur að viðkomandi hafi reynslu af kennslu  
 og öðru skólastarfi, en ekki skilyrði.
• Góð tölvukunnátta er nauðsynleg.

Áætlað er að viðkomandi hefji störf 1. apríl 2018 eða 
eftir nánara samkomulagi. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 26. febrúar nk. og skulu 
umsóknir hafa borist skólanum fyrir þann tíma.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknum skal skilað 
rafrænt á netfangið agusta@fva.is ásamt ferilskrá, 
prófskírteinum og meðmælum. Ekki er um sérstök 
umsóknareyðublöð að ræða.
Upplýsingar um starfið og starfsaðstæður veitir  
Ágústa Elín Ingþórsdóttir skólameistari í síma 433 2504 
eða í tölvupósti agusta@fva.is.
Á heimasíðu skólans, www.fva.is, er að finna ýmsar 
upplýsingar um skólann og starfsemi hans.

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar 
og þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra vinnuföt og Vatn og veitur. Hjá félaginu starfa 110 starfsmenn í Reykjavík, 
Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Grundartanga, á Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins eru að 
Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830

www.ronning.is

Upplýsingar um starfið veitir 

Óskar Gústavsson í síma 5 200 800 

eða oskar@ronning.is

Umsóknarfrestur er til 25. febrúar.   

Hæfniskröfur: 
• Sveinspróf í rafvirkjun 

• Starfsreynsla í rafiðnaði 

• Nákvæm og vönduð vinnubrögð 

• Góð enskukunnátta 

• Rík þjónustulund

• Samskiptahæfni og útsjónarsemi 

• Reynsla af sölustörfum kostur

Söluráðgjafi á rafbúnaðarsviði
Johan Rönning óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan og sveigjanlegan söluáðgjafa 

til starfa á rafbúnaðarsviði. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi að Kletta-

görðum 25 með jákvæðu og hressu starfsfólki. Johan Rönning hefur sjö ár í röð verið valið fyrirmyndar-

fyrirtæki VR ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins síðastliðin sex ár. Johan Rönning hlaut einnig 

jafnlaunavottun VR árið 2013, eitt af fyrstu fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu. 

Fyrirtækið leggur mikið upp úr opnum og heiðarlegum samskiptum. 

Starfið felst í: 
• Sölu og þjónustu á rafbúnaði 

• Tilboðsgerð og tækniráðgjöf 

• Lausnamiðuðum hugsunarhætti 
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Er kraftur í þér?

Knattspyrnufélagið Fram 
óskar eftir að ráða bókara/starfskraft á 

skrifstofu félagsins að Safamýri 26.

Um 50% starfshlutfall er að ræða.

Starfslýsing:
•	 Færsla	bókhalds
•	Launavinnsla
•	Afstemmingar	og	frágangur	á	bókhaldi	til	uppgjörs
•	Aðstoð	við	innri	úttektir	og	eftirlit
•	 Innkaup	á	rekstrarvörum
•	 Innheimta	og	aðstoð	við	æfingagjöld
•	Almenn	skrifstofustörf

Hæfniskröfur :
•	Víðtæk	reynsla	af	bókhaldi	og	launavinnslu
•	Góð	almenn	tölvukunnátta
•	Reynsla	af	sambærilegum	störfum
•	Nákvæm	og	vönduð	vinnubrögð
•	Góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum

Áhugasamir	vinsamlega	sendið	umsókn	ásamt	starfs-
ferilsskrá	til	framkvæmdastjóra	Fram	ludvik@fram.is		 
fyrir 20. febrúar,	sem	jafnframt	veitir	nánari	upplýsingar	
um	starfið.
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Slökkvilið Akureyrar óskar eftir að ráða slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamenn til starfa í afleysingar. Um er að ræða 
afleysingastörf vegna sumarleyfa starfsmanna 2018 við 
sjúkraflutninga, slökkvistörf og önnur almenn störf  
slökkviliðsins. Gera má ráð fyrir 5-7 mánaða starfstíma.

Þar sem hallar á stöðu kvenna hjá slökkviliðinu, er nú 
eingöngu auglýst eftir konum á grundvelli 26. greinar laga 
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008

Helstu verkefni:
•	Útköll	og	æfingar	vegna	slökkviliðs.
•	Sjúkraflutningar,	þjálfun,	æfingar	og	endurmenntun.
•	Umhirða	tækja	og	búnaðar	Slökkviliðs	Akureyrar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Umsækjendur	þurfa	að	uppfylla	skilyrði	8.gr.	reglugerðar		
	 nr.792/2001	um	Brunamálaskólann	og	réttindi	og	skyldur		
 slökkviliðsmanna.
•	Þær	sem	verða	ráðnar	þurfa	að	hafa	gild	ökuréttindi	til	að		
	 stjórna	vörubifreið	og	leigubifreið	áður	en	þær	hefja	störf.
•	 Iðnmenntun	sem	nýtist	í	starfi	slökkviliðsmanna	eða		
	 sambærileg	menntun	er	skilyrði.	
•	Þeir	sem	ráðnir	eru	til	starfa	sem	slökkviliðsmenn	 
	 skulu	hafa	góða	líkamsburði,	vera	andlega	og	líkam- 
	 lega	heilbrigðir,	reglusamir	og	háttvísir,	hafa	góða	sjón	og		
	 heyrn,	rétta	litaskynjun	og	ekki	vera	haldnir	lofthræðslu	eða		
	 innilokunarkennd.
•	Viðkomandi	þarf	að	standast	þrekpróf,	læknisskoðun	auk		
	 annarra	inntökuprófa.
•	Hafa	jákvætt	hugarfar	og	færni	í	mannlegum	samskiptum.
•	Reynsla	af	störfum	slökkviliðs-	og	sjúkraflutningamanna	er		
 kostur sem og menntun.
•	Gerð	er	krafa	um	vammleysi,	s.s.	að	vera	með	gott	orðspor		
	 og	að	framkoma	og	athafnir	á	vinnustað	og	utan	hans		
	 samrýmist	starfinu.
•	Umsækjandi	þarf	að	vera	kona.	
*Framangreindum	hæfniskröfum	er	ekki	raðað	eftir	mikilvægi.

Slökkviliðið verður með opið hús og kynningu á starfinu, 
umsóknarferlinu og aðstöðunni þann 16. febrúar næst- 
komandi á milli kl. 15 og  17.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2018

Sumarafleysingar hjá 
Slökkviliði Akureyrar 

Konur

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsbær 
óskar eftir skipulagsfræðingi

Kópavogsbær auglýsir laust til umsóknar starf skipulagsfræðings á skipulags- og byggingardeild 
Umhverfissviðs. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í góðu starfsumhverfi hjá metnaðarfullu 
sveitarfélagi sem er í mikilli uppbyggingu. 

Helstu verkefni
•	 Vinnur að stefnumótun, þróun og gerð hverfisáætlana/hverfisskipulags.
•	 Annast upplýsingagjöf til íbúa og annarra hagsmunaaðila um áætlanir og skipulag.
•	 Undirbýr og annast hverfafundi.
•	 Annast samskipti við önnur sveitafélög er varðar hverfisáætlanir. 
•	 Annast húsakönnum og skráningu gagna um eldri hús í hverfum bæjarins.
•	 Hefur umsjón með íbúakönnun og skráningu gagna í tengslum við hverfisáætlanir 

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf í skipulagsfræði eða önnur sambærileg menntun sbr. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
•	 Góð tölvufærni
•	 Reynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg.
•	 Reynsla af verkefnastjórnun æskileg. 
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.
•	 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Frekari upplýsingar

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi háskólafélags.
Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2018.

Upplýsingar veitir Birgir Hlynur Sigurðsson, skipulagsstjóri,  í síma 441-0000 eða í tölvupósti birgir@
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

569 6900          8–16www.ils.is

Hagfræðingur
í hagdeild

Mikilvæg þekking og reynsla
Framhaldsmenntun á sviði hagfræði
Farsæl reynsla af greiningum
Brennandi áhugi á húsnæðismálum 
Öryggi í framkomu og hæfni til að koma 
upplýsingum á framfæri
Hæfni til að vinna í hóp 

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

Umsóknum skal skila á starfatorg.is
Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998 um hús- 
næðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu 
stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að stuðla að 
stöðugleika á húsnæðismarkaði og tryggja almenningi 
aðgengi að viðunandi húsnæði á viðráðanlegu verði, 
hvort sem er til eignar eða leigu.  

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða öflugan 
hagfræðing í kre�andi og áhugavert starf á 
húsnæðissviði.

Hagdeild gegnir mikilvægu hlutverki í fram- 
tíðarsýn Íbúðalánasjóðs og hefur það að 
markmiði að vera leiðandi í rannsóknum 
á húsnæðismarkaði og styðja þannig við 
stefnumótun stjórnvalda í húsnæðismálum.

Helstu verkefni 
Rannsóknir og greiningar á húsnæðismarkaði
Ábyrgð á söfnun, úrvinnslu og útgáfu 
upplýsinga á sviði húsnæðismála
Framsetning upplýsinga til stjórnvalda 
og almennings sem varða húsnæðismál
Fylgjast með þróun á fasteigna- 
og lánamarkaði
Meta þörf fyrir nýbyggingar og leiguhúsnæði 
eftir landsvæðum
Meta efnahagslegar aðstæður á húsnæðis-
markaði
Útgáfa efnis og skýrslugjöf
Kynningar og samskipti við �ölmiðla

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is



Sumarstörf í  fangelsum

Fangelsismálastofnun leitar eftir áhugasömu starfsfólki til starfa 
við fangavörslu sumarið 2018.

Starf fangavarðar felst m.a. í leiðsögn og aðstoð við skjólstæðinga, 
eftirliti, verkstjórn og þátttöku í allri daglegri starfsemi fangelsa.

Leitað er eftir starfsmönnum sem:
•	  Hafa gott viðmót og samskiptahæfileika
•	  Hafa áhuga á að vinna með mjög breytilegum einstaklingum 
•	  Eru þolinmóðir, agaðir og eiga auðvelt með að fylgja vinnureglum
•	  Geta brugðist skjótt við breytilegum aðstæðum
•	  Eru færir í íslensku
•	  Hafa góða enskukunnáttu
•	  Hafa góða tölvufærni

Benda má á að starf í fangelsi er sérstaklega gefandi viðbót við 
nám þeirra er hyggja á framtíðarstörf við að liðsinna fólki s.s. 
sálfræðinga, guðfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga 
svo dæmi séu nefnd. 

Frekari upplýsingar um starfið
Um skilyrði þess að vera ráðinn fangavörður fer skv. ákvæðum 
reglugerðar nr. 347/2007.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efna-
hagsráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa gert.

Þar sem um er að ræða störf á mismundandi landsvæðum þá skal 
sækja um störfin merkt  „Afleysingar í störf fangavarða á Hólms-
heiði” eða  „Afleysingar í störf fangavarða á Litla Hrauni og Sogni“  
eða „Afleys ingar í störf fangavarða á Akureyri“ á heimasíðu Fang-
elsismálastofnunar www.fangelsi.is eða www.starfatorg.is. Konur 
jafnt sem karlar eru hvött til þess að sækja um.

Stofnunin áskilur sér rétt til þess að óska eftir sakavottorði ef 
kemur að ráðningu.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. 

Umsóknarfrestur er til og með 26.02.2018

Nánari upplýsingar veita

Fangelsið að Hólmsheiði
Guðmundur Gíslason - Gudmundur@fangelsi.is – S: 520 5063

Fangelsið að Litla Hraun og Sogni 
Halldór Valur Pálsson – halldorvalur@fangelsi.is – S: 480 9023

Fangelsið á Akureyri
Gestur Ragnar Davíðsson – gestur@fangelsi.is – S: 462 6365

Skemmtileg sumarstörf fyrir 18 ára og eldri
Við leitum að fólki í afleysingar við sundlaugarnar, leikskólana, vinnuskóla, 
garðrækt, umönnun fatlaðra, á bæjarskrifstofurnar, í upplýsingatæknideild 
bæjarins og fleiri skemmtileg störf.
Umsóknartímabil er frá 9. febrúar til 18. mars.
Sæktu um á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is. Þar færðu líka nánari 
upplýsingar um störfin sem eru í boði.
Hlökkum til að sjá þig í sumar!

kopavogur.is

Fjölbreytt og spennandi sumarstörf

Gleðilegt
sumar
í Kópavogi
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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

Sölumaður í skartgripaverslun
Í boði er:
- 70-100% starfshlutfall
- föst laun plús sölutengd laun 
- krefjandi sölu- og þjónustustarf með spennandi vöru

Við leitum að einstaklingi sem...
- er jákvæður og brosmildur
- hefur ríka þjónustulund
- á gott með mannleg samskipti
- er heiðarlegur og samviskusamur
- er a.m.k. 20 ára

Reynsla af sölu/þjónustustörfum er kostur.

Byrjað verður strax að vinna úr umsóknum og eru  
áhugasamir hvattir til að sækja um sem fyrst.

Jón og Óskar er ein stærsta úra- og skartgripaverslun landsins 
og rekur verslanir við Laugaveg, í Smáralind og Kringlunni. Við 
sérhæfum okkur í sölu á vönduðum skartgripum og úrum og 
leggjum okkur fram við að veita viðskiptavinum okkar  
framúrskarandi þjónustu.Gildin okkar eru þjónustulund og  
fagmennska. Við leggjum áherslu á skemmtilegt starfsumhverfi 
og metnað til árangurs.

Vinsamlegast sendið ferilskrá með umsókn á  
info@jonogoskar.is

Laugavegur / Smáralind / Kringlan



  

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

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2018.   
 

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum skulu berast á netfangið tot@mos.is. Nánari 
upplýsingar veitir Þórunn Ósk Þórarinsdóttir leikskólastjóri í s: 566 8606. 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. 

Leikskólinn Reykjakot  
 
LEIKSKÓLINN REYKJAKOT Í MOSFELLSBÆ  ÓSKAR EFTIR FAGFÓLKI TIL STARFA 
 

Reykjakot er um 85 barna leikskóli. Skólastefna Reykjakots er umhverfismiðuð og heilsutengd og er áhersla á 
skapandi starf og náttúru. Í aðalnámsskrá leikskóla eru heilbrigði og velferð skilgreind sem einn af grunnþáttum 
menntunar og hefur Landlæknir vottað Reykjakot sem heilsueflandi leikskóla. Í því felst jafnframt að Reykjakot 
vinnur markvisst að heilsueflingu í öllu sínu daglega starfi.  
 
Aðstoðarleikskólastjóri ber ásamt skólastjóra ábyrgð á daglegri stjórnun leikskólans og skipulagninu 
uppeldisstarfsins. Hluti af starfinu felur í sér kennslu inn á deild með börnum. Um er að ræða fullt starf.  
 

Sérkennslustjóri ber meðal annars ábyrgð á og stjórnar skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslunnar 
í leikskólanum ásamt leikskólastjóra. Er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólum, annast frumgreiningu 
og ráðgjöf til annarra starfsmanna leikskóla. 
 
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.  
  

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Leyfisbréf leikskólakennara  er skilyrði 
•       Framhaldsmenntun og kennslureynsla á 
         leikskólastigi  er skilyrði 

 

 
• Góð færni í samvinnu og samskiptum   
• Sjálfstæði í starfi, hæfni til samstarfs og 

lausnamiðaðrar nálgunar   
• Áhugi og metnaður á að vinna með börnum 
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Icelandair leitar að öflugum liðsmanni til starfa við ráðgjöf og umsjón viðgerða á burðarvirki og 
innanstokksmunum flugvéla.

Starfið tilheyrir Frontline-deild Tækniþjónustu Icelandair á Keflavíkurflugvelli. Viðhaldsstöð Icelandair 
þjónustar flugfélög um allan heim vegna breytinga og viðgerða.

STARFSSVIÐ: 
I  Ráðgjöf vegna viðgerða og uppsetning  

viðgerðargagna.
I  Tæknileg aðstoð og stuðningur við  

viðhalds þjónustu Icelandair.
I  Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta.
I  Útreikningar á styrk og burðarþoli vegna viðgerða.
I  Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit.

HÆFNISKRÖFUR: 
I  Próf í verkfræði, tæknifræði eða flugvirkjun.
I  Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur.
I  Mjög góð tölvukunnátta.
I  Góðir samskiptahæfileikar.
I  Frumkvæði og sjálfstæði.
I  Mjög góð enskukunnátta er skilyrði.

+  Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair,  
www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar en 18. febrúar 2018.

Nánari upplýsingar veita:
Sveina Berglind Jónsdóttir I mannauðsstjóri I sveinaj@icelandair.is
Sveinn H. Albertsson I deildarstjóri I sveinnh@its.is

SÉRFRÆÐINGUR Í BURÐARÞOLI 
(STRUCTURES ENGINEER)

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.

 
 

Landvarsla
sumarstörf 2018
Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sum  ar 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 Kerlingarfjöllum 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.



Seltjarnarneslaug.
Laus eru til umsóknar tvö störf í Seltjarnarneslaug.

Baðvörður í kvennaklefa
Í starfinu felst m.a. umsjón með búningsklefum kvenna, þrif, 

laugargæsla og almenn þjónusta við gesti sundlaugar.

Sundlaugarvörður
Í starfinu felst m.a. umsjón með laugargæslu á útisvæði  
sundlaugar, þrif, almenn þjónusta við sundlaugagesti og 

umsjón með búningklefa karla.

Umsækjandur þurfa að vera þjónustulundaðir, góðir í samskip-
tum við alla aldurshópa, þrifnir, tala góða íslensku og síðast en 
ekki síst heilsuhraustir. Einnig þurfa umsækjendur að standast 

sundpróf fyrir sundlaugarverði.

Um er að ræða vaktavinnu og framtíðarstörf.

Óskir um nánari upplýsingar eru veittar í gegnum  
tölvupóstfangið haukur@seltjarnarnes.is

Umsóknum skal skilað inn á vef Seltjarnarnesbæjar :  
seltjarnarnes.is – störf í boði.

Óskað er eftir að umsóknum verði skilað sem fyrst og  
ekki seinna en 19. febrúar.

Seltjarnarneslaug var tekin í notkun árið 1984 og gagngerar  
endubætur gerðar árið 2006.  Í lauginni starfa 18 fastir  

starfsmenn ásamt afleysingafólki.  Boðið er uppá glæsilega aðstöðu á 
útisvæði laugarinnar s.s rennibraut, vaðlaug,  

barnalaug, eimbað, heita potta og kaldan pott ásamt  
25m sundlaug.

Náið samstarf er við World Class sem rekur glæsilega  
heilsurækt í sömu húsakynnum.  

Íþrótta- og tómstundasvið Seltjarnarnesbæjar

Viltu takast á við ögrandi verkefni í vaxandi fyrirtæki?

Söluráðgjafi á veitusviði

Starfið felst í:

• Sala og þjónusta til veitufyrirtækja
• Tilboðsgerð og ráðgjöf
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

• Reynsla af sölustörfum 
• Þekking á veitum
• Þjónustulund og jákvætt viðmót
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Söluráðgjafi á lagnasviði

Starfið felst í:

• Sala og þjónusta til pípulagnaverktaka
• Tilboðsgerð og ráðgjöf
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

• Reynsla af sölustörfum og/eða pípulagningum
• Þjónustulund og jákvætt viðmót
• Almenn tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Vatn & veitur sérhæfir sig í sölu og þjónustu til fagmanna á pípulagninga- og veitumarkaði.  Árið 2017 sameinaðist 
fyrirtækið Efnissölu G.E.Jóhannssonar undir nafni Vatns & veitna. Sameinað fyrirtæki er í dag rekið sem sjálfstæð 
rekstrareining innan Johan Rönning. 
Johan Rönning  hefur í sjö ár verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins 
síðastliðin sex ár.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Umsóknir með ferilskrá sendist á netfangið 
runar@vatnogveitur.is fyrir 24. febrúar. Nánari upplýsingar um störfin veitir Rúnar Höskuldsson í S. 575 9300. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.  

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna heimasíðu þess www.vatnogveitur.is

Kópavogur
Smiðjuvegi 42
Sími 575 9300

Reykjavík
Klettagörðum 6
Sími 575 0100

-2017
2014

Vatn & veitur leitar að framsæknum og jákvæðum einstaklingum  til starfa.  
Um er að ræða fjölbreytt og  spennandi störf hjá ört vaxandi fyrirtæki með 
jákvæðu og hressu starfsfólki.

Húsasmiðjuna einkennir góður 
starfsandi og gott og öruggt 
starfsumhverfi

Umsóknir berist fyrir 17. febrúar 
í netfangið atvinna@husa.is

Vinsamlega takið fram hvaða starf 
sótt er um.

Spennandi störf hjá 
Húsasmiðjunni

Byggjum á betra verði

Vilt þú vera með okkur í liði?

Sölumaður í heimilistækja- og 
raflagnadeild Húsasmiðjunnar í 
Skútuvogi

Starfið felur í sér ráðgjöf og sölu ásamt almennri 
þjónustu við viðskiptavini og önnur tilfallandi 
verkefni. 

Hæfniskröfur
• Þekking á heimilistækjum og raflagnaefni kostur.
• Góð þjónustulund og samskiptahæfni
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Góð íslensku kunnátta

Um er að ræða full störf virka daga og laugardaga eftir samkomulagi.

Sölumaður í fagmannadeild 
Húsasmiðjunnar í Hafnarfirði

Starfið felur í sér ráðgjöf og sölu á timbri 
og lagnaefni ásamt almennri þjónustu við 
viðskiptavini og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
• Haldgóð þekking á byggingavörum
• Góð þjónustulund og samskiptahæfni
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Góð íslensku kunnátta 

ATVINNUAUGLÝSINGAR  19 L AU G A R DAG U R   1 0 .  F E B R ÚA R  2 0 1 8



Umsóknir ásamt náms- og starfsferilsskrá og afritum af starfsleyfi
sendist til Magnúsar Baldvinssonar yfirlæknis röntgendeildar,
magnus@krabb.is, eigi síðar en 18. febrúar næstkomandi.
Vegna frekari upplýsinga skal hafa samband við yfirgeislafræðing,
Guðrúnu Birgisdóttur á gudrunb@krabb.is.

Vilt þú taka þátt í
baráttunni gegn
krabbameinum?
Krabbameinsfélagið leitar að metnaðarfullum geislafræðingi sem hefur
brennandi áhuga á að vinna að markmiðum Krabbameinsfélags Íslands:

fækka þeim sem greinast með krabbamein
draga úr dauðsföllum af völdum krabbameins
bæta lífsgæði sjúklinga og aðstandenda þeirra

Við leitum að geislafræðingi í 80% starf á dagvinnutíma á Leitarstöð
félagsins.
Viðkomandi skal:

Hafa löggilt starfsleyfi sem geislafræðingur á Íslandi
Hafa reynslu af starfi sem geislafræðingur
Hafa góða samskiptafærni og faglegan metnað
Vera jákvæður og eiga gott með að vinna í hópi

GEISLA-
FRÆÐINGUR

Skapandi gagnagreinir

Skrifstofa þjónustu og reksturs

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

Langar þig að vinna í skapandi teymi að umbreytingu þjónustu Reykjavíkurborgar og hafa þannig raunveruleg 
áhrif á samfélagið? 
Við erum að leita að skapandi gagnagreinanda, sem verður hluti af nýstofnuðu innleiðingarteymi  
þjónustustefnu Reykjavíkurborgar. Teymi sem vinnur samkvæmt hugmyndafræði Design Thinking,  
notendamiðað og þvert á starfsemi borgarinnar. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við hlutaðeigandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar veitir Halldór Nikulás Lárusson deildarstjóri í síma 411 1111 eða í gegnum tölvupóstfangið  
halldor.nikulas.larusson@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 26. febrúar nk. 
Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Helstu verkefni:
• Hönnun rannsókna og gagnaöflunar.
• Tölfræðileg greining gagna og framsetning niðurstaðna.
• Vinnsla upplýsinga úr kerfum Reykjavíkurborgar.
• Nýta gögn til að mæla þarfir og væntingar borgarbúa  

um þjónustu. 
• Samvinna innan teymis og milli sviða borgarinnar.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi t.d. í sálfræði, aðferðafræði, 

viðskiptafræði, markaðsfræði, hönnun eða nýsköpun.
• Góð þekking og reynsla af tölfræðilegri greiningu gagna.
• Þekking eða reynsla af stafrænni tækni.
• Hugmyndaauðgi, frumkvæði og metnaður til að ná árangri.
• Þekking og reynsla af þjónustu.

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 

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is



Fjölskylduþjónusta
»    Sérfræðingar í snemmtækri íhlutun
»    Sérfræðingur í stoðþjónustuteymi
»    Liðsmenn

Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
»    Forfallakennari - Hraunvallaskóli
»    Kennsla í stærðfræði á unglingastigi – Hraunvalaskóli
»    Skólaliði - Lækjarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Álfakot - Víðistaðaskóli
»    Kennari í íslensku sem öðru máli - Víðistaðaskóli

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Sérkennslustjóri - Vesturkot
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir

Sumarstörf
»    Yfirflokkstjórar Vinnuskóla Hafnarfjarðar

Málefni fatlaðs fólks
»    Hlutastarf - Svöluhraun

Þjónustumiðstöð
»    Tækjamaður
 

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

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Menntunar- og hæfniskröfur
  Meistarapróf eða doktorspróf í 

veðurfræði, eðlisfræði, stærðfræði eða 
skyldum greinum sem nýtist í starfi

  Góður bakgrunnur í eðlisfræði og 
stærðfræðigreiningu og þekking á 
tölulegum aðferðum við að leysa 
hlutafleiðujöfnur

  Reynsla af tölvulíkönum og rekstri 
þeirra, reynsla af veðurlíkönum 
æskileg, en ekki skilyrði

  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

teymisvinnu
  Greiningarhæfni og færni og geta til  

að miðla niðurstöðum innan teymis  
og út á við

  Farsæl reynsla í ritun vísindagreina,  
góð ritfærni á ensku

  Frumkvæði og faglegur metnaður
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
  Góð tölvu- og forritunarkunnátta, t.d. 

Linux/Unix, python, ENVI/IDL, MatLab, 
C/C++,  og Fortran

  Góð færni í íslensku og/eða ensku 
nauðsynleg

  Kunnátta í norðurlandamálum er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Halldór Björnsson, hópstjóri veðurs og 
loftslags (halldor@vedur.is), Jórunn 
Harðardóttir, framkvæmdastjóri 
Úrvinnslu- og rannsóknasviðs (jorunn@
vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, 
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is),  
í síma 522 6000.

Veðurstofa Íslands auglýsir sérfræðings-
stöðu til þriggja ára í fjarkönnun með 
gervi hnöttum á eldfjallaösku og losun 
gas tegunda frá eldfjöllum.

Hlutverk Veðurstofunnar í eftirliti og 
vöktun, miðlun upplýsinga og rann-
sóknum á eldgosum hefur aukist veru lega 
á síðustu árum. Sömu leiðis hefur mikil 
upp bygging orðið á innviðum tengdum 
eftirliti eldfjalla og áhrifum gos makkar 
og gasstreymis á loft hjúpinn. Sam hentur 
hópur sérfræðinga frá flestum sviðum 
Veðurstofunar vinnur sam eigin lega að 
slíku eftirliti í nánu samstarfi við inn-
lendar og erlendar stofnanir, jafnt innan 
rannsókna verkefna, hættumats og raun-
tíma eftirlits. 

Helstu verkefni
Þróa aðferðir til að meta gas- og ösku-
losun frá eldfjöllum sem hægt er að nota í 
raun tíma, og meðan á umbrotum stendur.

Þróa afurðir byggðar á fjarkönnun með 
gervihnöttum sem samþætta má afurðum 
annarra mælitækja (t.d. eldgosaradar, 
lídar, innhljóðamælum og myndavélum) 
til að tryggja öruggt mat á stærð eldgosa í 
upphafi umbrota.

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir 
sérfræðingi á Úrvinnslu- og rannsókn ar-
svið til að taka þátt í þróun, uppbyggingu 
og rekstri veðurlíkans til að gera veður-
spár fyrir Ísland og nágrenni. Veðurstofan 
er í nánu samstarfi við alþjóðlegar og 
inn lendar stofnanir á þessu sviði og 
hefur stofnunin aðgang að reikniafli til 
að keyra viðamikil tölvulíkön sem aðili að 
Reiknimiðstöð evrópskra veðurstöðva og 
í gegnum náið samstarf við dönsku veður-
stofuna DMI. Starfsmaðurinn mun vinna 
í hópi sérfræðinga á Veður stofunni og í 
nánum tengslum við starfsmenn á DMI.

Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði starfa yfir 
40 manns við ýmis spennandi þróunar- 
og rannsóknarverkefni er tengjast m.a. 
veður- og loftslagsrannsóknum, jökla-, 
vatna- og haffræði, jarðskorpuhreyfingum 
og eldgosum og hættumati ofanflóða og 
annarrar náttúruvár. Þróun, inn leiðing, 
rekstur og samþætting veður- og vatna-
fræði líkana, auk haf- og hafíslíkana, er 
stór hluti verkefna sviðsins.

Helstu verkefni
  Þátttaka í þróun og rekstri veðurlíkana, 

sérstaklega Harmonie spálíkansins
  Þátttaka í erlendu samstarfi um 

veðurlíkön og þróun þeirra
  Þátttaka í stefnumörkun, skilgreiningu 

verkþátta og samþættingu verkefna á 
sviði veðurlíkana

  Sérfræðivinna í meðhöndlun og 
úrvinnslu veðurlíkangagna

  Umsjón með spágögnum og þróun 
afurða sem byggja á þeim 

  Verkefnisstjórn tilgreindra verkefna

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í 
fjarkönnun eldfjalla

Sérfræðingur í 
veðurlíkönum 

Umsóknarfrestur starfanna er til og 
með 5. mars 2018 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um störfin á Starfatorgi, 
www.starfatorg.is. 

Um er að ræða fullt starf og taka laun 
mið af kjarasamningum ríkisins og 
viðeigandi stéttarfélags. 

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
140 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræða-
svið. Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlits störf víðs vegar 
um landið. Veður stofan er sam þætt 
vöktunar- og rannsókna stofnun og eru 
helstu hlutverk hennar gagna öflun 
og -úrvinnsla á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi, rannsóknir og þróun 
afurða, og miðlun upplýsinga og 
viðvarana vegna náttúrúvár. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni taka mið af 
þessum gildum.

Menntun og hæfniskröfur
  Doktorsgráða á sviði jarðvísinda, 

eðlisfræði eða sambærileg menntun
  Farsæl reynsla í úrvinnslu fjarkönnunar-

gagna, rannsóknum og/eða þróun 
afurða tengd gervitungla gögnum. 
Reynsla af rauntímavinnslu gagna er 
kostur

  Hæfni í mannlegum samskiptum 
  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

teymisvinnu 
  Greiningarhæfni og færni og geta til að 

miðla niðurstöðum innan teymis og út 
á við 

  Frumkvæði og faglegur metnaður 
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
  Góð tölvu- og forritunarkunnátta, t.d. 

Linux/Unix, python, ENVI/IDL, MatLab, 
C/C++, Fortran og Java 

  Góð færni í íslensku og/eða ensku 
nauðsynleg 

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Sara Barsotti, fagstjóri eldfjallavár 
(sara@vedur.is), Jórunn Harðardóttir, 
framkvæmdastjóri Úrvinnslu- og 
rannsóknasviðs (jorunn@vedur.is), og 
Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is), í síma 522 6000. 

Meiraprófsbílstjóri – Dreifing
HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 Dreifing	og	afhending	pantana

•	 Samskipti	við	viðskiptavini

•	 Önnur	ti lfal landi	störf	sem	 	
ti lheyra	dreifingu

HÆFNISKRÖFUR:

•	 Ökuréttindi	C	og	reynsla	 	
af	akstri	vörubifreiða

•	 Hreint	sakavottorð

•	 Rík	þjónustulund	og	sjálfstæði	 	
í	vinnubrögðum

•	 Stundvísi	og	góð	framkoma

•	 Góð	samskiptahæfni

•	 Samviskusemi	og	jákvæðni

•	 Geta	unnið	undir	álagi

•	 Reglusemi	og	snyrtimennska

ÖLGERÐIN	er	eitt	stærsta	

fyrirtækið	á	sínu	sviði.	

ÖLGERÐIN framleiðir,	flytur	

inn,	dreifir	og	selur	matvæli	 	

og	sérvöru	af	ýmsum	toga.	

Áhersla	er	lögð	á	að	vörur	

fyrirtækisins	séu	fyrsta	flokks	

og	að	viðskiptavinir	þess	 	

geti	gengið	að	hágæða	 	

þjónustu	vísri.

Umsóknum	er	svarað	jafn	óðum		
og	því	gott	að	sækja	um	sem		
fyrst.	Umsóknarfrestur	er	til		
og	með	26.	mars	nk.

Æskilegt	er	að	starfsfólk		
í	sumar	afleysingum	starfi	frá	
byrjun	maí	til	25.	ágúst.

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

SUMARSTARF

olgerdin.is



SÖLUMAÐUR AUGLÝSINGA
AUGLÝSINGADEILD FRÉTTABLAÐSINS ÓSKAR EFTIR RÖSKUM  
SÖLUMANNI Á STÆRSTA PRENTMIÐIL LANDSINS.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku æskileg.
- Góð almenn tölvukunnátta.
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi.
- Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

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

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018.
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

Þjónustustjóri atvinnubifreiða
Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstakling til 
að stýra nýrri deild innan fyrirtæksins á sviði viðgerða og 
þjónustu atvinnubifreiða. Um er að ræða krefjandi starf 
en jafnframt tækifæri til að byggja upp framúrskarandi og 
faglega þjónustudeild.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Verkefnastýring til starfsmanna deildarinnar
• Úrlausn verkefna á verkstæði
• Ráðning og nýliðaþjálfun
• Starfsmannahald
• Samskipti við viðskiptavini
• Áætlanagerð og rekstur deildarinnar
• Innkaup á varahlutalager verkstæðis
• Innkaup og ábyrgð tækja verkstæðis

Menntun og hæfniskröfur
• Bifvélavirki, vélvirki eða sambærileg iðnmenntun sem  
 nýtist í starfi æskileg
• Víðtæk reynsla af viðgerðum og þjónustu atvinnubifreiða
• Reynsla af verkefnastjórnun og mannaforráði
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð, metnaður og vandvirkni
• Góð þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum  
 samskiptum
• Góð tölvukunnátta
• Góð tök á ensku

Bifvélavirki / Vélvirki
Við leitum að bifvélavirkja/vélvirkja á þjónustuverkstæði 
fyrir atvinnubifreiðar. Um er að ræða viðgerðir og þjónustu 
á öllum helstu vörubifreiðategundum og öðrum atvinnu
tækjum.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Bilanagreining
• Almennar viðgerðir og þjónusta atvinnubifreiða

Menntun og hæfniskröfur
• Menntun í bifvéla eða vélvirkjun eða haldbær starfs 
 reynsla af áþekkum störfum
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð

Bílstjóri dráttarbifreiðar
Óskum eftir bílstjóra á dráttarbíl sem notaður er til að sækja 
aftanívagna til viðgerðar og skila þeim að viðgerð lokinni. 
Einnig til að hafa umsjón með útisvæði starfsstöðvar og sjá 
til þess að það sé mokað af snjó, endurvinnslugámar séu 
losaðir o.þ.h. Viðkomandi þarf að geta framkvæmt einfal
dar viðgerðir til að geta komið löskuðum aftanívögnum til 
frekari viðgerðar og þarf því að hafa grunnþekkingu á virkni 
lofthemla og öryggisbúnaði vörubifreiða og vagna.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Akstur dráttarbíls
• Umsjón með útisvæði starfsstöðvar

Menntun og hæfniskröfur
• Gilt ökuleyfi og tilskilin akstursréttindi til aksturs vöru  
 bifreiða með aftanívagn skilyrði
• Grunnþekking á virkni lofthemla og öryggisbúnaðar vöru 
 bifreiða og aftanívagna
• Gott viðmót, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð

Móttaka
Óskum eftir þjónustulunduðum einstakling til starfa í 
verkstæðismóttöku. Starfið felur í sér að taka á móti fyrir
spurnum og tímabókunum á verkstæði í gegnum síma og  
á staðnum. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Móttaka viðskiptavina í gegnum síma og á staðnum
• Útbúa og prenta sölureikninga

Menntun og hæfniskröfur
• Æskileg grunnþekking á sviði bifvélavirkjunar eða sam 
 bærilegu sem nýtist í starfi
• Reynsla af þjónustustörfum
• Gott viðmót, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Almenn tölvukunnátta

Við ætlum að byggja upp eitt öflugasta 
þjónustuverkstæði atvinnutækja á Íslandi. 

Vilt þú vera með ?
Vörubíla- & Vinnuvélaverkstæðið hefur síðastliðin 30 ár þjónustað stóran hóp 

viðskiptavina með viðgerðum á atvinnutækjum s.s. vörubifreiðum og aftanívögnum.
Við hyggjum á stækkun og útvíkkun á starfseminni um leið og við flytjum í nýtt húsnæði í byrjun sumars.  
Við þurfum þína hjálp til að takast á við fleiri og öðruvísi verkefni.
Ef þú einkennist af krafti, áræðni og fagmennsku, eins og við, þá ert þú mögulega sú viðbót við okkar frábæra starfsfólk.

Vinsamlegast sendið ferilskrá og takið fram hvaða starf sótt er um með tölvupósti á netfangið info@vvehf.is.
Frekari upplýsingar veitir Guðmundur Björnsson í síma 588 4970 eða 899 6810.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið.Við hvetjum konur jafnt og karla að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar.

Íslandsstofa leitar að einstaklingi með þekkingu og reynslu  
af efnisgerð, vefumsjón og almannatengslum. 

Hlutverk Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja 
samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og 
laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins. Jafnframt 
veitir Íslandsstofa fyrirtækjum faglega aðstoð við sölu á vörum, 
þjónustu  og þekkingu erlendis og styður við kynningu á íslenskri 
menningu ytra.

islandsstofa.is/laus-storf 

Verkefnastjóri á samskiptasviði

Traust fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu 
óskar eftir að ráða í starfsmann í almenn 

skrifstofustörf sem fyrst
Góð almenn tölvuþekking ásamt starfsreynslu 

í uppgjörs- og bókhaldsvinnu æskileg.
Þekking á DK viðskiptahugbúnaði er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar n.k.

Vinsamlega sendið inn umsóknir á box@frett 
merkt ,,Skrifstofa-1002“

Óskum eftir að ráða vélvirkja/járnsmiði eða menn vana
járniðnaði til starfa nú þegar eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar í sima 5677553 eða á staðnum.

Harka ehf - Vélsmiðja - Hamarshöfða 7

Vélvirkjar/Járnsmiðir
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Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Um Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic er einn af stærstu ACMI þjónustuaðilum í heiminum. Við bjóðum uppá 
sérsniðnar lausnir til annara flugfélaga, bæði á farþega- og fraktmarkaði. Núverandi floti félagsins 
samanstendur af 14 breiðþotum; Boeing 747-400 og Airbus A340-300.
Við störfum á alþjóðamarkaði en höfuðstöðvar okkar eru staðsettar í Hlíðasmára, Kópavogi.

Nánari upplýsingar og umsóknarform eru á airatlanta.com. Umsóknarfrestur er til 21. febrúar 2018

Air Atlanta leitar að 
ferðaráðgjafa

Starfslýsing

Ferðaráðgjafi sér um að plana og bóka ferðalög fyrir starfsmenn 
félagsins á hagkvæman og öruggan hátt. Við leitum eftir fólki 
með reynslu í ferðaráðgjöf, ríka þjónustulund og helst þekkingu á 
Amadeus bókunarkerfi til að bætast í hóp ferðaráðgjafa félagsins.

Hæfniskröfur;

• Þekking á Amadeus
• IATA/UFTA réttindi (æskilegt)
• Góð enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta

Flugfélagið Atlanta leitar eftir kraftmiklum ferðaráðgjafa til starfa í ferðadeild félagsins

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflavík 201802/335
Sérfræðingur við skattaeftirlit Ríkisskattstjóri Reykjavík 201802/334
Sérfræðingur í þjónustuver Ríkisskattstjóri Akureyri 201802/333
Sérfræðingur í veðurlíkönum Veðurstofa Íslands Reykjavík 201802/332
Sérfræðingur í fjarkönnun eldfjalla Veðurstofa Íslands Reykjavík 201802/331
Rannsóknamaður Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201802/330
Lektor í heimilislæknisfræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201802/329
Lektor í markaðsfræði Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201802/328
Lektor í stjórnun Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201802/327
Skrifstofumaður Hæstiréttur Íslands Reykjavík 201802/326
Sérfræðingur í rannsóknum Hagstofa Íslands Reykjavík 201802/325
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Firði Hafnarfjörður 201802/324
Hagfræðingur Íbúðalánasjóður Reykjavík 201802/323
Tollverðir Tollstjóri Rvk/Keflavík 201802/322
Sérfræðingur í Íslandssafni Landsbókasafn Ísl.-Háskólabókasafn Reykjavík 201802/321
Verkefnastj. gæða-/mannauðsmál Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201802/320
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Stykkishólmur 201802/319
Sérhæfður ritari Velferðarráðuneytið Reykjavík 201802/318
Læknaritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201802/317
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201802/316
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngud. geðsviðs Kleppi Reykjavík 201802/315
Sálfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201802/314
Námsstöður deildarlækna Landspítali, fæðinga- og kvensjúkd. Reykjavík 201802/313
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gigtar- og alm. lyflækn. Reykjavík 201802/312
Sérfræðilæknir Landspítali, almennar lyflækningar Reykjavík 201802/311
Námsstöður deildarlækna Landspítali, skurðlækningar Reykjavík 201802/310
Námsstöður deildarlækna Landspítali, Sjúkrahúsið á Akureyri Rvk/Akureyri 201802/309
Hjúkrunarfræðingar Landspítali Reykjavík 201802/308
Námsst. deildarlækna, lyflækn. Landspítali, Sjúkrahúsið á Akureyri Rvk/Akureyri 201802/307
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201802/306
Læknanemar, sumarafleysing Landspítali, lyflækningadeildir Reykjavík 201802/305
Sérfræðingur í skurðhjúkrun Landspítali, aðgerðasvið Reykjavík 201802/304
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vesturlandi Borgarnes 201802/303
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201802/302
Ljósmóðir, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201802/301
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vesturlands Vesturland 201802/300
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Vesturland 201802/299
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201802/298
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201802/297
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201802/296
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201802/295
Aðstoðarm. í umönnun, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201802/294
Yfirlæknir á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201802/293
Sjúkraliði heimahjúkrun, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201802/292
Skrifstofumaður Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201802/291
Samskiptafulltrúi Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201802/290
Sérfræðingur í netöryggissveit Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201802/289
Sérfræðingur í tæknideild Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201802/288

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

Sjónfræðingur 
Laust er til umsóknar 100% starf sjónfræðings hjá 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

Helstu verkefni: 
• Mæla sjónlag og sjóngetu. 
• Mat á þörf á sjónhjálpartækjum.
• Fræðsla og upplýsingar um sjón og sjónskerðingu.
• Úthlutun sjónhjálpartækja, kennsla í notkun og  
 meðhöndlun þeirra.

Hæfniskröfur: 
• Hafa lokið háskólanámi í sjónfræði eða sambærilegt nám.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og  
 frumkvæði í starfi.
• Eiga auðvelt með að vinna í teymi

Frekari upplýsingar um starfið:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf 
þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkom-
andi í starfið. Miðstöðin hvetur jafnt karla sem konur til að 
sækja um þessa stöðu. Mat á hæfni umsækjenda byggist á 
innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2018 og þarf 
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst eða skv. nánara 
samkomulagi.
Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið  
estella.bjornsson@midstod.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðstöfun starfsins liggur fyrir. Miðstöðin áskilur sér rétt að 
hafna öllum umsóknum. Nánari upplýsingar veitir  
Estella D. Björnsson í síma 545 5800. 

intellecta.is

RÁÐNINGAR



Til leigu er 24,m2 rými í Félagsmiðstöðinni 
Árskógum 4, Reykjavíkurborg.  

Húsnæðið var áður notað sem hárgreiðslustofa  
og er því innréttað á þann hátt.

Rýmið getur nýst til margskonar starfssemi og 
gætu t.d. 2 eða fleiri verið saman með rýmið. 

Hugmyndin er þó að starfssemin geti nýst  
félagsstarfinu á einn eða annan hátt.

 Nánari uppl. í síma 535-2700 eða á netfangið:  
felagsmidstodin_arskogar_4@reykjavik.is

Samkvæmt 25. gr. vegalaga nr. 80/2007 er heimilt í  
veg áætlun að ákveða fjárveitingu til að styrkja tilteknar 
samgönguleiðir sem  ekki falla undir skilgreiningar vega 
samkvæmt vegalögum.

Vegagerðin auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki til 
samgönguleiða samkvæmt nefndri lagagrein og 4. gr. reglna 
nr. 1155/2011 um þetta efni. 
Umsókn um styrk skal senda til starfsstöðvar Vegagerðar
innar (Selfoss, Borgarnes, Akureyri, Reyðarfjörður) á því 
svæði þar sem viðkomandi framkvæmd er fyrirhuguð. 

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 15. apríl 2018.

Nánari upplýsingar má finna á vef
Vegagerðarinnar www.vegagerdin.is 
ásamt umsóknareyðublaði. 

Styrkir
til samgönguleiða

Til sölu:
Fullbúið síma- og tölvuverkstæði í fullum rekstri 

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

Verð 1 M kr.

Áhugasamir hafa samband 
á netfangið tolvuverkstaedi@gmail.com

Hreinsitækni ehf óskar eftir starfskröftum 
í framtíðarvinnu vegna aukinna verkefna.

ÓSKUM EFTIR
• Starfsmönnum með meirapróf.
• Starfsmönnum með vinnuvélaréttindi.
• Starfsmönnum án réttinda, en vilja breyta til.
• Skrifa og tala íslensku skilyrði.
• Hreint sakavottorð skilyrði.
• Stundvísi og reglusemi skilyrði.

Áhugasamir senda umsókn með ferilskrá fyrir
20. febrúar 2018 á netfangið postur@hrt.is 

Öllum umsóknum verður svarað.

 
 
 
 

Hreinsitækni ehf óskar eftir starfskröftum 
í framtíðarvinnu vegna aukinna 

verkefna. 
 
ÓSKUM EFTIR 
   

• Starfsmönnum með meirapróf. 
• Starfsmönnum með vinnuvélaréttindi.  
• Starfsmönnum án réttinda, en vilja breyta til. 
• Skrifa og tala íslensku skilyrði. 
• Hreint sakavottorð skilyrði. 
• Stundvísi og reglusemi skilyrði.  

 
Áhugasamir senda umsókn með ferilskrá fyrir  

5. september 2017 á netfangið postur@hrt.is  
Öllum umsóknum verður svarað. 

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

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

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

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.
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Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Vatnsendi. Brekkuhvarf  1a-p, 3, 5 og 7 a-f. Breytt deiliskipulag. 
Á fundi bæjarstjórnar 6. febrúar 2018 var samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa 
tillögu að breyttu deiliskipulagi við Brekkuhvarf 1-7.Skipulagssvæðið sem er um 0.8 ha að stærð afmarkast af Brekku-
hvarfi til norðausturs, Fornahvarfi til suðausturs, reiðstíg við Breiðahvarf til suðvesturs og göngustíg á bæjarlandi til 
norðvesturs. 
Í tillögunni er gert ráð fyrir að stofna 22 nýjar lóðir, þar af tvær lóðir sem eru undir sameiginlegt garð- og götusvæði 
fyrir Brekkuhvarf 1a-p og 7a-f með aðkomu frá Brekkuhvarfi. Einnig verður breyting á lóðarmörkum Brekkuhvarfs 1a, 
1b, 3 og 5. 

Á skipulagssvæðinu er gert  ráð fyrir 15 nýjum íbúðum í tveimur raðhúsum og 6 íbúðum  tvíbýlishúsum sem eru á 
tveimur hæðum með risi. Auk þess einu einbýlishúsi á einni hæð með risi. Stærðir íbúða eru frá 125 til 140 m2. 
Byggingarreitir Brekkuhvarfs 3 og 5 eru óbreyttir. Bílastæði fyrir Brekkuhvarf 3 og 5 er með óbreyttum hætti en við 
Brekkuhvarf 1a-p er gert ráð fyrir einu bílastæði á hverja íbúð auk 9 bílastæða á sameiginlegri lóð. Við Brekkuhvarf 
7a-f er eitt bílastæði innan hverrar lóðar auk fjögurra bílastæða á sameiginlegri lóð. 
Uppdrættir í mkv. 1:2000 og 1:500 ásamt greindargerð, skýringarmyndum, skipulagsskilmálum og skýringarhefti B 
dags. 29. janúar 2018. Almennt er vísað í gildandi deiliskipulag Vatnsenda – Tillaga að þéttingu byggðar. dags. í júlí 
1992 samþykkt í bæjarstjórn 29. október 1992 m.s.br. 28. okt. 2008 og birt í B- deild Stjórnartíðinda 6. janúar 2009. 
Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga er til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags- og byggin-
gardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 
15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar 
skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á 
netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 3. apríl 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Fossvogsdalur – Austurhluti, Fossvogsbrún 2a.  
Breytt deiliskipulag. 

Á fundi bæjarstjórnar 23. janúar 2018 var samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að auglýsa 
tillögu að breyttu deiliskipulagi Fossvogsdals – Austurhluta sem samþykkt var í bæjarráði/bæjarstjórn 14. maí 1996. 
Breytingin tekur til svæðis norðaustan Fossvogsbrúnar 2.

Í breytingunni felst að stofnuð verði ný lóð, Fossvogsbrún 2a, með byggingarreit fyrir íbúðakjarna fyrir fatlaða með 
allt að sjö íbúðum ásamt þjónusturými. Stærð lóðarinnar er áætluð 1200 m2 og stærð byggingarreitsins 600 m2 á einni 
hæð ásamt heimild til að nýta kjallara, sbr. skýringarmyndir. Hámark nýtingarhlutfalls á lóðinni er ráðgert 0,5. Aðkoma 
er frá Fossvogsbrún.

Gert er ráð fyrir að hver íbúð verði u.þ.b. 50 m2 að flatarmáli og að sérafnotareitur fylgi hverri íbúð. Jafnframt er gert 
ráð fyrir starfsmannaaðstöðu.

Á bæjarlandi austan lóðarinnar er fyrirhugað að koma fyrir 10 bílastæðum, þar af tveimur fyrir hreyfihamlaða ásamt 5 
nýjum gestastæðum við Fossvogsbrún. Uppdrættir í mælikvarða 1:2000 og 1:1000 ásamt greinargerð og skýringar- 
myndum. Nánar vísast til kynningargagna. 

Ofangreind tillaga verður til sýnis í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til 
fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru 
þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir eða ábendingar skulu 
hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs að Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á skipulag@
kopavogur.is eigi síðar en kl. 16:00 þriðjudaginn 3. apríl 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Menningarsjóður Íslands og Finnlands
Tilgangur sjóðsins er að efla menningartengsl Íslands og 
Finnlands. Sjóðurinn veitir árlega styrki til einstaklinga, 
samtaka, félaga og stofnana vegna verkefna sem geta 
orðið til að efla samskipti Íslands og Finnlands á sviði 
menningar, lista, atvinnulífs og þjóðlífs almennt.

Í tilefni þess að árið 2018 eru 100 ár liðin frá því Ísland 
hlaut fullveldi mun sjóðurinn líta sérstaklega til umsókna 
sem tengjast íslenskum menningarverkefnum í Finnlandi 
sem tengjast 100 ára afmæli fullveldisins.

• Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum vegna  
 verkefna sem eru fyrirhuguð á síðari hluta ársins 2018 og  
 fyrri hluta ársins 2019.
• Frestur til að leggja inn umsóknir um styrki úr sjóðnum  
 vegna þessa tímabils rennur út 31. mars 2018.
• Æskilegt er að umsóknir séu ritaðar á sænsku, dönsku,  
 norsku, finnsku eða ensku.
• Einungis er hægt að sækja um rafrænt á:  
 www.hanaholmen.fi.
• Fyrirspurnir vegna umsókna má senda á:  
 fonderna@hanaholmen.fi

Frekari upplýsingar um Menningarsjóð Íslands og  
Finnlands má finna á vef mennta- og menning-
armálaráðuneytis og á vefnum www.hanaholmen.fi

Stjórn Menningarsjóðs Íslands og Finnlands.

Styrkir til áhugahópa og faglegs 
starfs á verkefnasviðum atvinnu

vega og nýsköpunarráðuneytisins 

Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti styrkir félög, 
samtök, fyrirtæki eða einstaklinga eftir því sem 
við á, til að styðja við áhugahópa og faglegt starf á 
verkefnasviði ráðuneytisins. Ekki eru veittir styrkir 
til ríkisstofnana eða sveitarfélaga. 
Reglur og frekari upplýsingar er að finna á vef  
Stjórnarráðsins www.stjornarradid.is 
Nánari upplýsingar veitir Ása María Guðmunds
dóttir   asa.maria.gudmundsdottir@anr.is 

Umsóknarfrestur rennur út 28. febrúar 2018 

Hafi umsækjandi áður fengið styrk til verkefnis 
þarf að liggja fyrir greinagerð um framkvæmd 
fyrra verkefnis og ráðstöfun styrkfjársins til að ný 
umsókn komi til greina eða eins og kveðið er á um 
í samkomulagi vegna fyrri styrkveitinga. Við mat á 
umsóknum er ráðuneytinu heimilt að leita umsagnar 
fagaðila, gerist þess þörf. Ákvörðun um úthlutun 
mun liggja fyrir eigi síðar en 21. mars nk. 
Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi 
á umsóknarvef Stjórnarráðsins. 
Aðgangur er veittur á kennitölu umsækjanda og 
verður lykilorð sent viðkomandi á netfang sem hann 
gefur upp við nýskráningu. Lykilorðinu má breyta 
eftir innskráningu með því að opna „Mínar still
ingar“. 
Umsækjendur skrá sig inn með kennitölu og lykilorði. 

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

www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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ÚTBOÐ – STÁLÞIL
Hafnarfjarðarhöfn,  Háibakki

Hafnarfjarðarhöfn óskar eftir tilboðum í  byggingu 100m 
langrar stálþilsviðlegu við Hábakka í Hafnarfirði.

Helstu magntölur eru:
Stálþilsefni og festingar   110 m
Rekstur stálþils, kantbiti og lokafrágangur   110 m
Fyllingar   20.000 m³
Sprengdur þilskurður   100 m

Útboðsgögn verða til afhendingar gjaldlaust á útboðsvef 
Strendings ehf. www.strendingur.is 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Hafnarfjarðarhafnar  
Óseyrarbraut 4, þriðjudaginn 6. mars 2018  kl:11:00.

Hafnarstjórn Hafnarfjarðar.

Hafnarfjarðarhöfn, Óseyrarbraut 4, 220 Hafnarfirði.
Sími 414 2300,  

netfang hofnin@hafnarfjordur.is | www.hafnarfjardarhofn.is

Hafnarfjarðarhöfn

Aðalfundur 
MATVÍS
 

Aðalfundur MATVÍS verður haldinn miðvikudaginn 14. mars 
2018  kl. 16:00 á Stórhöfða 31, 1. hæð.

Lagbreytingar og venjuleg 
aðalfundarstörf.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• ÍR vallarhús, Skógarsel 12, útboð nr. 14106.
• Endurnýjun gönguleiða 2018, útboð nr. 14147.
• Einangrunargler - Framleiðsla og afhending,  
 útboð nr. 14154.
• Rammasamningur um LED lampa fyrir  
 götu- og stigalýsingu, EES útboð nr. 14156.
• Þróttur. Æfingavöllur í Laugardal,    
 útboð nr. 14164.

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

ÚTBOÐ
Hafnar�arðarbær  óskar eftir tilboðum í 
eftirfarandi verkefni:

1. Y�rlagnir á malbiki í Hafnar�rði 2018
Opnun tilboða miðvikudaginn  21. febrúar kl. 10:00
Áætlað magn ca 22.000 m² 

2. Malbiksviðgerðir  í Hafnar�rði 2018
Opnun tilboða miðvikudaginn  21. febrúar kl. 10:15
Áætlað magn ca 1.200 m² 

3. Vegmerking  í Hafnar�rði 2018
Opnun tilboða miðvikudaginn  21. febrúar kl. 10:30
Áætlað magn ca 1.000 m² 

4. Götusópun  í Hafnar�rði 2018
Opnun tilboða miðvikudaginn  21. febrúar kl. 10:45
Áætlað magn 300.000 lm í götu og 120.000 lm af 
stígum 

Útboðsgögn eru afhent eftir skráningu og greiðslu  kr. 
3.000.- fyrir hver tilboðsgögn hjá
Umhver�s- og skipulagsþjónustu  Hafnar�arðar 
Norðurhellu 2, Hafnar�rði
frá og með mánudeginum 12. febrúar  

Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum þeim 
bjóðendum er þess óska. Réttur áskilinn til að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

ÚTBOÐ – Uppbygging og rekstur ljósleiðarakerfis

Sveitarfélagið Rangárþing eystra stendur að lagningu 
ljósleiðarakerfis innan sveitarfélagsins og er áformað að 
lokið verði við lagningu 2. áfanga á árinu 2018.
Sveitarfélagið óskar eftir tilboðum frá fjarskiptafélögum um 
hugsanlega þátttöku slíkra félaga í uppbyggingu og rekstri 
ljósleiðarakerfis, í samræmi við Útboðsgögn 2018-LR1 
„Uppbygging og rekstur ljósleiðarakerfis“.  Væntanlegir 
bjóðendur geta óskað eftir að fá útboðsgögn þessi afhent 
frá og með 12. febrúar 2018, með því að senda tölvupóst á 
netfangið bygg@hvolsvollur.is og óska þess að fá gögnin 
send.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Rangárþings eystra, Aus-
turvegi 8, 860 Hvolsvelli, þriðjudaginn 13. mars n.k., kl. 13:00

F.h. Rangárþings eystra, Anton Kári Halldórsson, skipulags- 
og byggingarfulltrúi. 

DUGGUVOGUR 2 – TIL LEIGU

300 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• Góð staðsetning á áberandi stað við stofnbraut, Sæbraut.  
• Glæsilegt útsýni yfir voginn.
• Verið er að innrétta húsnæðið sem í dag er einn stór salur. 
• Hægt að innrétta eftir óskum leigjanda.
• Sér inngangur fyrir miðju á húsinu bakatil, bílastæði við inngang og við   
 hlið hússins.

Vinsamlega hafið samband við Hjalta Gylfason 
í síma 771-1100 hjalti@mannverk.is

Verkfræðistofan EFLA hf., fyrir hönd 
Garðabæjar, óskar eftir tilboðum í slátt 
og hirðingu í Garðabæ 2018-2020. 
Verkið felur í sér grasslátt og heyhirðu 
á tilteknum svæðum í Garðabæ, samtals 
u.þ.b. 83 ha.  Um er að ræða 3 útboðs- 
svæði og er bjóðendum heimilt að bjóða 
í eitt svæði, tvö eða öll. Gerður verður 
samningur um verkið til þriggja ára. 

Áhugasamir sæki um útboðsgögn á 
netfanginu: magnusb@efla.is og gefi upp 
nafn fyrirtækis ásamt upplýsingum um 
tengilið. 

Gögn verða send út með rafrænum hætti 
frá og með mánudeginum 12. febrúar 
2018. 

Tilboðum skal skila til EFLU verkfræði-
stofu, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, eigi 
síðar en kl. 11:00 þriðjudaginn 6. mars. 
Tilboð verða opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

SLÁTTUR 
OG HIRÐING 
Í GARÐABÆ
2018-2020
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali 

  dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

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

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

Hægt verður að skoða íbúðirnar með sölumönnum eftir kynninguna. Örfáar íbúðir eru eftir í fyrsta áfanga í hverfinu.

KYNNING Á EIGNAMIÐLUN
Sunnudaginn 11. feb. milli kl. 13:00 og 14:00.

Glæsilegt nýlega innréttað 300 fm 
skrifstofuhúsnæði á jarðhæð. 

Tólf lokuð skrifstofuherbergi, tvö 
fundarherbergi, eldhús og tvö salerni.  
Góð aðkoma er að húsinu og fjöldi 
bílastæða auk sér bílageymslu á baklóð.

Eignin getur verið laus fljótlega.

Verð 120 mkr

Til sölu heil húseign með 8 hótelíbúðum 
í fullum rekstri ásamt húsgögnum og 
öðrum húsbúnaði. Eignin er 451 fm að 
stærð. Húsið er allt nýlega standsett á 
glæsilegan hátt.

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

BORGARTÚN 30 LAUGAVEGUR 1 – HÓTELÍBÚÐIR



Hlíðarhjalli 54
200 KÓPAVOGUR

Þetta fallega 300 m2 einbýlishús við Hlíðarhjalla 
er til sölu. Frábær staðsetning innst í botnlanga. 
Vel byggt hús, gott skipulag og býður upp á 
ýmsa möguleika. Gott útsýni.

STÆRÐ: 300 fm EINBÝLI       HERB: 8

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Vesturvangur 46
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög vel staðsett og fallegt einbýlishús með 
bílskúr Góður bílskúr með nýrri bílskúrshurð 
og nýrri gönguhurð. Húsið var málað að utan 
sumar 2017. Stór garður.

STÆRÐ: 197 fm EINBÝLI       HERB: 5

74.900.000
Heyrumst
Víglundur   891 9981
Starfsheiti

Álfkonuhvarf 37
203 KÓPAVOGUR

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

STÆRÐ: 98,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.200.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Miðholt 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með 
óviðjafnanlegu útsýni. Virkilega fallegt hús, vel 
skipulagt og rúmar stóra fjölskyldu. Eignin hefur 
fengið gott viðhald og nokkrar endurbætur.

STÆRÐ: 244,3 fm EINBÝLI       HERB: 8

82.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Skeljatangi 29
270 MOSFELLSBÆR

Góð íbúð með sérinngangi í litlu fjölbýli á 
fjölskylduvænum stað. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, baðherbegi, stofu, eldhús og 
útigeymslu. Góður sólpallur er út frá stofu.

STÆRÐ: 84,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Sjávargata 9
225 ÁLFTANES

Húsið er steypt kraftsperruhús sem þýðir að 
það eru engir burðarveggir inni og hægt er að 
breyta herbergisskipan. Húsið er 135 fm. og því 
fylgir 28,1 fm. frístandandi bílskúr.

STÆRÐ: 163,1 fm EINBÝLI       HERB: 7

65.900.000
Heyrumst
Vernharð   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Skipasund 70
104 REYKJAVÍK

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

STÆRÐ: 293,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 9

97.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    11. feb 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    11. feb 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    11. feb 15:00 – 15:30

Hörðukór 3
203 KÓPAVOGUR

 Mjög falleg og vel skipulögð íbúð með svölum 
með 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

OPIÐ HÚS    11. feb 15:00 – 15:30

Holtsvegur 9-13
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala kynnir:

AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING

Nýjar  2-4 herbergja íbúðir við Holtsveg 
9-13 í Garðabæ. Frábær staðsetning, 
Stutt í ýmsa þjónustu og fallega náttúru 
Urriðaholtsins.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar með 
gólfefnum á öllum rýmum ásamt ísskáp 
og uppþvottavél.

STÆRÐ: 78-149 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

39.9 - 65 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS     10 og 11  febrúar frá kl 14:00 – 14:30

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    12. feb 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    11. feb 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    11. feb 15:00 – 15:30



 

50 ára og eldri
Einstaklega vel skipulögð íbúð  á annarri hæð Gert er ráð fyrir geymslu innan íbúðar  

gæti nýst sem 4 herbergið 
Glæsilegt eldhús sem er opið inn í stofu
Rúmt um húsið, engin bygging 
sunnanmegin
Snyrtileg og falleg eign
stærð 95,6 fm

Þriggja herbergja íbúð á annarri hæð
94,1 fm
Lyftuhús fyrir 50 ára og eldri
Yfirbyggðar svalir
Stæði í bílageymslu (7,5 fm)

Rjúpnasalir 2
201 Kópavogur

Sóleyjarimi 15
112 Reykjavík 44,9 millj.Verð : 44,9 millj.Verð :

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Víðimelur 66
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

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

OPIÐ HÚS
mánudaginn 12.feb. kl.17:30-18:00

Tilboð óskast

Efri sérhæð með bílskúr  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

Grenimelur 44
107 Reykjavík

88,9 millj.Verð :

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fallegt og virðulegt 304 fm einbýlishús  
á góðum stað við Víðimel 66
Húsið er á þremur hæðum og einfalt er 
að gera aukaíbúð á neðstu hæðinni. 
Vönduð og virðuleg eign í hjarta 
vesturbæjarins þar sem stutt er í alla 
helstu þjónustu og iðandi mannlíf 
miðbæjarins

Nánari upplýsingar veitir : 

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

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

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

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

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

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

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

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir hverri íbúð

Yfirbyggðar svalir

Allar þriggja herbergja íbúðir með tveimur baðherbergjum

Kvarts steinn í borðplötum eldhúss og baðherbergja

Baðherbergi og forstofa flísalögð

Þvottaaðstaða innan íbúða

Fataskápar í herbergjum og forstofu

Þakíbúðir með um 150 fm þakrými

2ja til 3ja herbergja íbúðir

Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir

2ja herb íbúðir frá 44,5 millj.

3ja herb íbúðir frá 63,6 millj.

Grandavegur
A,B og C

42 
Stórglæsilegar 

útsýnisíbúðir

Fjöldi íbúða 
tilbúin til 

afhendingar

OPIÐ HÚS
mánudaginn 12.feb. kl.17:00-17:45



Hvassaleiti 58
OPIÐ HÚS sunnudaginn 11.2. kl 15:00 - 16:00
Rúmgóð 100 fm íbúð fyrir 63 ára og eldri á 4. hæð í þjónustuk-
jarna  VR og Reykjavíkurborgar við Hvassaleiti 58. Íbúðinni 
fylgir 7,5 fm sér geymsla í kjallara, samtals er eignin 107,5 fm. 
Guðbrandur Jónasson löggiltur fasteignasali, gsm 896 3328, 
gudbrandur@helgafellfasteignasala.is, sýnir íbúðina og veitir 
nánari upplýsingar. 

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

OPIÐ 

HÚS

s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is
Guðbrandur Jónasson

lögg. fasteignasali
gsm 896 3328

Pálsbúð 17 og Gissurarabúð 4
Ný 5 herbergja einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr 
í Þorlákshöfn. Einstaklega vel skipulögð fjölskylduhús. Stærð húsanna 
er 192 fm. þar af er íbúðarhluti 141 fm. og innbyggður bílskúr 51 
fm. Í húsunum eru 4 svefnherbergi. Eignirnar skilast á byggingar- 
stigi 5, tilbúið til innréttingar. Hægt að fá þau fullkláruð.
Verð: 45,9 milljónir.

Allar nánari upplýsingar veitir Hólmar Björn Sigþórsson í námi 
til löggildingar fasteignasala í síma: 893 3276 eða holmar@
helgafellfasteignasala.is

Knútur Bjarnason löggiltur fasteignasali

s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is
Hólmar Björn Sigþórsson
í námi til lögg. fasteignasala

gsm 893 3276

12 ára reynsla í fasteignaviðskiptum

Einkasala eða almenn 
sala, þá vinn ég með öllum 
fasteignasölum á landinu til 
að þú seljir hratt og örugglega. 
Hringdu núna. 
Vantar eignir á söluskrá

S: 571-5800 Gsm: 697-3629 gudrun@garun.is www.garun.is

Guðrún
Antonsdóttir
lögg. fast.

Efri sérhæð með sér inngangi, 
sér þvottahúsi, geymslulofti og 
20,2fm bílskúr. Svefnherbergin 
eru tvö, bæði rúmgóð, mögulegt 
er að bæta við 3 herberginu. Eld-
húsið er með nýlegri innréttingu. 
Baðherbergið er rúmgott flísa-
lagt í hólf og gólf með baðkari. 
Eignin er laus til afhendingar.

Opið hús mánudaginn 25. ágúst kl. 17:00 - 17:30

Íbúðin sjálf er með rúmgóðu 
svefnherbergi, stofu þar sem 
gengið er út á svalir og eldhúsi, 
baðherbergi og holi. Þar að auki 
er herbergi með glugga í risi 
hússins með aðgengi að salerni 
og geymsla í kjallara. Eignin er 
mikið endurnýjuð að innan og er 
verið er að klára málningavinnu 
utanhúss. 

Fífurimi 5 - 112 RVK 
Verð 33.9M * 3herb. sérhæð m/ bílskúr * Stærð 117,6fm

Eskihlíð 16a - 105 RVK
Verð 27,9M * 2-3herb.* Stærð 81,3fm

Opið hús mánudaginn 25 ágúst kl.18:00 -18:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Völvufell 40, 
111 RVK, raðhús

Vantar allar gerðir eigna á skrá - Ég vinn fyrir þig

OPIÐ HÚS, sunnud. 11.feb. kl. 13 - 13:30
Fallegt raðhús á einni hæð, þrjú til fjögur svefnherbergi. Fallegur 
og skjólgóður bakgarður með hellulögn og grasfleti, grasflötur og 
steinar er fyrir fram hús. Frístandandi bílskúr með heitu og köldu 
vatni og sjálfvirkum hurða opnara. Íbúðahúsið er um 125,6fm, 
bílskúr 21,6fm. Samals 149,1fm.
Eignin skiptist í: forstofu, eldhús,stofu, borðstofu þrjú svefnherbergi, 
en samkvæmt teikningu er fjögur, auðvelt væri að setja upp vegg 
bæta við fjórða herberginu. Baðherbergi, þvottahús. Gott geymslu-
loft er fyrir ofan hluta eignar. Verð: 56.9 millj. 

OPIÐ HÚS

Skrifstofur til leigu! 
Og líka stærri skrifstofurými fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 
Bæði í Borgartúni og í Síðumúla í snyrtilegu húsnæði með 
aðgengi að sameiginlegu rými. Hægt að leigja án eða með 

húsgögnum. Verð frá 80 þús. Allar upplýsingar veitir Einar í 
síma 861 76200 eða á netfangi einar@efnividur.is  

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

Sólvallagata 31 - 101 Reykjavík - Endurnýjuð 
hæð með útleigumöguleika í kjallara. 
Opið hús mánudaginn 12. febrúar frá kl 12:15 til 12:45
Falleg og mikið 
endurnýjuð 4ja 
herbergja íbúð 
ásamt íbúðar-
herbergi í kjallara 
með sér bað-
herbergi. Íbúðin 
skiptist í hol/gang, 
samliggjandi borð-
stofa 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.

Nóatún 28 - 105 Reykjavík - Alveg endurnýjuð 
4ra herbergja íbúð miðsvæðis
Opið hús mánu-
daginn 12. febrúar 
frá kl 17:00 - 17:30
Falleg 4ja her-
bergja íbúð mið-
svæðis í Reykjavík. 
Íbúðin var nánast 
öll endurnýjuð að 
innan fyrir 5 árum, 
þ.m.t. baðherbergi, 
eldhús, gólfefni. Innréttingar 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, 
barnaherbergi með fataskápum. Sérgeymsla og sameigin-
legt þvottahús í kjallara. 
Verð 43,9 millj. 

Kelduland 1 - 108 Reykjavík - mikið endur-
nýjuð íbúð í viðgerðu húsi, laus fljótlega.
Opið hús  
mánudaginn  
12. febrúar frá kl 
17:00 til 17:30
Glæsileg og mikið 
endurnýjuð 4ra 
herbergja íbúð á 
eftirsóttum stað 
í Fossvoginum. 
Íbúðin skiptist 
í forstofu með 
fataskáp, setustofu með útgengi á svalir sem er opin við 
eldhús. Hjónaherbergi með fataskápum, tvö barnaher-
bergi. Baðherbergi  með tengi fyrir þvottavél. Sérgeymsla í 
kjallara fylgir íbúðinni. Húsið hefur nýlega verið múrviðgert 
og málað, einnig hefur þakjárn verið endurnýjað. Eftirsótt 
staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og falleg útvistarsvæði í 
Fossvogsdalnum. 

Grandavegur 47 - 107 Reykjavík - Falleg íbúð í 
húsi fyrir 60 ára og eldri. Laus strax.
Opið hús mánu-
daginn 12. febrúar 
frá kl 12:15 -12:45  
Falleg og rúmgóð 
2ja herbergja 
íbúð á 3. hæð 
með skjólgóðum 
suðursvölum í 
góðu og eftirsóttu 
fjölbýlishúsi fyrir 
60 ára og eldri 
í vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í forstofu með fata-
skáp, eldhús með viðarinnréttingu, þvottahús inn af eldhúsi. 
Rúmgóð og björt setustofa með útgengi á suðursvalir, svefn-
herbergi með fataskápum Hol framan við svefnherbergi sem 
getur nýst sem vinnuaðstaða. Stutt í þjónustumiðstöðina við 
Aflagranda 40, sem rekin er á vegum Reykjavíkurborgar, þar 
er boðið er upp á fjölbreytt starf og þjónustu. Verð 34,8 millj.

Baugakór 18 - 203 Kóp. - Efsta hæð í lyftuhúsi - stæði í bílageymslu 
Opið hús sunnudaginn 11. febrúar  
frá kl 17:00 til 17:30
Glæsileg og vönduð 114,4 fm íbúð á 
efstu hæð í lyftuhúsi með sérinngangi 
af útisvölum.
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í forstofu með fata-
skápum, þvottahús innan íbúðar, 
flísalagt eldhús með eikarinnréttingu, 
borðstofa og setustofa í opnu rými, útgengi á 28 fm vestursvalir þar sem er tengi 
fyrir heitum potti, einnig útgengi á 9,4 fm suðursvalir, baðherbergi, hjónaherbergi 
og barnaherbgi sem bæði eru með fataskápum.
Sérgeymsla og sér bílastæði í kjallara. Verð 57,5 millj.

Einarsnes 31 - 101 Rvk - Einbýlishús á einni hæð. 
Opið hús mánudaginn 12. febrúar frá 
kl 17:00 til 17:30
Fallegt og mikið endurnýjað ein-
býlishús á einni hæð við Einarsnes í 
Skerjafirði.
Húsið skiptist í forstofu með fatahengi, 
eldhús er opið við setustofu þaðan 
sem er útgengt í garðinn. Inn af eldhúsi 
er rúmgott svefnherbergi, Baðherbergi er endurnýjað, tvö svefnherbergi (annað 
inn af hinu). Að utanverðu hægra megin við inngang, er geymsla/þvottahús. 
Geymsluloft er yfir hluta hússins. Húsið hefur nær allt verið endurnýjað á síðustu 
árum, þ.m.t. gler og gluggar að stórum hluta, raflagnir og raftafla, einangrun í 
veggjum og lofti, gólfefni, neysluvatns og frárennslislagnir o. fl. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla. Verð. 49,9 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, forstofuher-
bergi, 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. 
 

Logaland 38 Baugakór 18 Einarsnes 31 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Verð: Tilboð

4ja herbergja

105 fm

Vatnsbakkalóð – Bátalægi

Brandur Gunnarsson fasteignasli          GSM: 897-1401/ brandur@fastborg.is

ÞINGVELLIR - SUMARHÚS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SVIÐHOLTSVÖR 1 – 225 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 11. FEB KL. 14:00 TIL 14:30

- Rúmgott 222 fm einbýli á einni hæð ásamt rúmgóðum bílskúr
- Þrjú rúmgóð svefnherbergi en hægt að bæta fleirum við.
- Nýlegt eldhús með stórri innréttingu, mjög vel tækjum búið.

V: 75,9 millj.
Nánari uppl. Siggi Sam s. 896 2312

GERPLUSTRÆTI – 270 MOS

BÓKIÐ SKOÐUN
- Ný 4ra herb., 117 fm endaíbúð
- Góð rými, rúmgóð stofa
- Sérinngangur af svölum
- HTH innréttingar / AEG tæki
- Gluggar á 3.vegu / rúmg.svalir
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 49,9 millj. 

Nánari uppl. Sveinn s. 6900.820

SÖLKUGATA 2 & 4, 270 MOS.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Tvö Parhús á einni hæð 202 & 204 fm 
- Mikil lofthæð og stórir gluggar í alrými. 
- Þrjú rúmgóð svefnherbergi / tvö baðherb.
- Opin stofa, borðstofa og sjónvarpsstofa
- Innbyggður bílskúr 37 fm.
- Fullbúin með grófjafnaðri lóð og án gólfefna
AFHENT Í JÚNÍ / JÚLÍ 2018  
V.  77,9 millj.  Nánari uppl. Þórarinn s. 7700.309

OPIÐ HÚS 

LÆKJARFIT  – 210 GBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN
- 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
-E ignin stendur á 1265 fm eignarlóð
V. 80 millj. 

Nánari uppl. Sveinn s. 6900.820

LAUTASMÁRI  – 201 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN
- 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 / íþróttasvæði
V. 49 millj. 

Nánari uppl. Sveinn s. 6900.820

STAFNASEL 4 – 109 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11. FEB. KL. 15:00 – 15:30
- Fallegt 273 fm. einbýlishús ásamt ca. 70 fm. óskráðu rými samtals   
 ca. 343 fm.  
- Aukaíbúð 2ja herbergja 70,3 fm. með sérinngang. 
- Bílskúr er skráður 53,2 fm. 
- Möguleiki að gera aðra aukaíbúð.
V. 85 millj. 

Nánari uppl. Þórarinn s. 7700-309

OPIÐ HÚS 

ÁLFHEIMAR 58 - 104 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11. FEB. FRÁ KL. 13:30-14:00
- 103,8 fm. 4ja. Herb. Íbúð á efstu hæð Í Sigvaldahúsi.
- Þrjú rúmgóð svefnherb. 
- Björt og rúmgóð íbúð með útsýni.
-Frábær staðsettning stutt í skóla, leikskóla og íþróttaaðstöðu.
V. 43,9 millj. 

Nánari uppl. Þórey s. 663-2300

AKURHVARF 5 - 203 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 12. FEB. FRÁ KL: 17:00-17:30
-108,6 fm. 3ja. herb. á fyrstu hæð í lyftublokk.
-Rúmgóðar stofur og tvö svefnherb. 
-Sérmerkt stæði í bílakjallara.
-Frábær staðsettning stutt í skóla, leikskóla og matvöruverslun.
V. 44,7 millj. 

Nánari uppl. Ingibjörg s. 897-6717

BREKKUÁS 7 -221 HFJ.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11. FEB. KL.14:00-14:30
-3 herb.íbúð alls 90,3 fm 
-Íbúð er á 2 hæð með sérinng., lyftuhús.
-Vel skipulögð íbúð með tveimur svefnherbergjum.
-Þvottahús og geymsla innan íbúðar.
-Vandaðar inréttingar úr eik, gólfefni eru parket og flísar.
-Tvennar svalir og útsýni til norðurs.
LAUS TIL AFHENDINGAR FLJÓTLEGA
V.41,9 millj.  Nánari uppl. Jóhanna s. 698-9470

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

ÁSAKÓR 15 - 203 KÓPAVOGI.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 12. FEB FRÁ KL. 17:30 - 18:00
- Vel skipulögð 143,8 fm 4ra herbergja íbúð. 
- Stæði í bílageymslu. 
- Þrjú rúmgóð svefnherbergi. 
- Þvottahús innan íbúðar
- Stutt skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu
V. 52,9 millj. 

Nánari uppl. Andri Sig., s: 690 3111

LAUGARNESVEGUR  64 - 105 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11. FEB. KL. 14.00-14.30
- Mikið endurnýjuð tveggja herbergja íbúð
- Fallegt útsýni til vesturs - góðar svalir
- Samliggjandi stofa og eldhús
- Góð staðsetning
- Frábær fyrsta eign 
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 29.5 millj. 

Nánari uppl. Nadia s. 692-5002

HÁLSASEL 51 - RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11.FEB. FRÁ KL. 14:30-15:00
- 227,5 fm. 7 herb. einbýlishús á frábærum stað í Seljahverfinu.
- Fimm svefnherb. ásamt rilslofti sem er hæt að nýta á margan hátt.
- Húsið er á endalóð með stórum og grónum garði.
- Frábær staðsettning stutt í skóla, leikskóla og íþróttaaðstöðu.
V. 78,9 millj. 

Nánari uppl. Ingibjörg s. 897-6717

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN



Sóltún 9, 105 Rvk.
StóRglæSileg þakíbúð/penthouSe + bílag..

Stórglæsileg 215 fm þakíbúð/pent-
house ásamt stæði í bílageymslu. 
Vandaðar innréttingar sem og gólf- 
efni. Stórar stofur. Gott innra skipulag. 
Tvö baðherbergi. Granít í borðplötu 
og sólbekkjum.  Kringum íbúðina eru 
svalir með heitum potti og glæsilegu 
útsýni. Eina íbúðin á hæðinni.  

Verð 109 millj.

grettisgata 70, 101 Rvk.
3ja heRbeRgja. 

Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í 
3-býli með svölum í suður og góðum 
geymslum í kjallara, samtals 94,6 fm.

  Tvö svefnherbergi. Parket, dúkur og 
flísar á gólfum.  Gott innra skipulag. 
Íbúðin er tóm og afhendist við 
kaupsamning. 

Verð 39,9 millj. 

hrólfsskálamelur 3, 170 Seltj.
4Ra heRbeRgja + bílageymSla.

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á fyrstu 
hæð með stórri verönd í suður ásamt 
stæði í bílageymslu. 

Vandaðar innréttingar sem og 
gólfefni. Þrjú svefnherbergi og tvö 
baðherbergi. Þvottahús innan íbúðar. 
Parket og flísar á gólfum. 

Gott innra skipulag. 

Pantið tíma fyrir skoðun.

blikahólar 8, 111 Rvk.
5 heRbeRgja + bílSkúR. 

Góð 5 herbergja 125,6 fm íbúð ásamt 
37,9 fm innbyggðum bílskúr, samtals 
163,5 fm. Fjögur svefnherbergi. 
Parket og flísar á gólfum.  
Nýleg eldhúsinnrétting. Uppgert 
baðherbegi með tengi fyrir þvottavél 
og þurrkara. Svalir í suður með miklu 
útsýni. 

Verð 49 millj. 

Funafold 15, 112 Reykjavík
einbýli á tveimuR hæðum, StóR bílSkúR.

Funafold 15, 112 Grafarvogi. Vandað, 
mikið endurnýjað 185 fm einbýlishús 
ásamt 40 fm bílskúr, samtals 225 fm. 
Á hæðinni er svefnherbergi, eldhús, 
stofa og sólstofa auk þvottahúss og 
gestabaðherbergis. Á efri hæðinni 
eru 4 svefnherbergi, sjónvarpshol 
og baðherbergi. Góður pallur er við 
húsið. 

Verð 81,9 millj. 

veghús 1, 112 grafarvogi
5 heRbeRgja. 

Ca. 167 fm. íbúð á tveimur hæðum á 
góðum stað í Húsahverfi. 

Á hæðinni eru stórar stofur m/
útgengi á svalir, eldhús, baðherbergi 
og svefnherbergi. Á efri hæðinni eru 
tvö svefnherbergi, baðherbergi og 
sjónvarpshol. 

Góðar geymslur í risi og kjallara. 

Verð 54,9 millj. 

lóð á fallegum stað á kjalarnesi
í miðju landi SætúnS

2.536 fm lóð í miðju landi Sætúns.

 Landið er með miklum trjágróðri 
og er skilgreind sem lóð undir 
íbúðarhúsnæði. 

Staðsetning frábær með tilkomu 
Sundabrautar. 

Verð 14,8 millj.

meistaravellir, 107 Rvk.
4Ra heRbeRgja m/ bílSkúR.

Rúmlega 129 fm. björt og vel  
skipulögð íbúð á 1. hæð á frábærum 
stað í vesturbænum auk ca. 24 fm. 
bílskúrs, samtals 152,7 fm. 

Þvottahús og búr inn af eldhúsi,  
góðar suðursvalir. Rúmgóðar stofur.  
Þrjú svefnherbergi á sér gangi. 

Verð 57,5 mill.

laxatunga 110, 270 mos., fokhelt raðhús. 
opið húS þRi 13. Feb kl. 17:15-17:45

Fold fasteignasala 552-1400 kynnir 
nýtt raðhús í byggingu sem afhendist 
á byggingarstigi 4 þ.e. fullbúið að 
utan en fokhelt að innan.  Íbúðin 
er 139,2 fm og bílskúrinn 27,9 fm, 
samtals 167,1 fm. Gott innra skipulag 
og stutt í margvíslega þjónustu.  
Verð 47,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 13. febrúar 
kl. 17:15-17:45, verið velkomin.

hvað kostar eignin mín?
kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

OPIÐ HÚS

Þú finnur okkur á fold.is

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
í löggildingarnámi

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Falleg og rúmgóð 130 fm. íbúð á 5. hæð með tveimur 
svefnherbergjum, útsýni og stæði í bílageymslu í nýlegu 
lyftuhúsi.  Eldhúsið hefur verið endurnýjað að hluta með nýjum 
tækjum og skápahurðum.  Inn af eldhúsi er þvottahús með 
opnanlegum glugga. 

130 m2  |  VERÐ: 64.900.000

BOÐAGRANDI 2A | 107 Reykjavík

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Fallegt lítið einbýlishús í hjarta gamla bæjarins, byggt 1902 
í hrauninu rétt við Hellisgerði.  Töluvert mikið endurnýjað. 
Fallegur garður.  Húsið stendur ofarlega við Kirkjuveg.  Gengið 
úr stofu út á stóran pall, á fyrstu hæð. 

61 m2  |  VERÐ: 38.200.000

KIRKJUVEGUR 13 | 220 Hafnarfjörður

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Ný tveggja herbergja íbúð á 4. hæð á efstu hæð með fallegu 
útsýni og sérstæði í bílageymslu neðst í Fossvoginum.  
Innihurðir eru úr ljósri eik.  Eldhúsinnréttingin er með hvítum 
efri skápum, gráum neðri skápum og borðplata er úr ljósum 
quartz steini.  Tæki frá AEG, spanhelluborð.

70 m2  |  VERÐ: 47.500.000

SKÓGARVEGUR 12a | 103 Rvk ÍBÚÐÍBÚÐ

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Fjögurra til fimm herbergja vel skipulagðar íbúðir með 
sérinngangi af svölum.  Húsið er staðsteypt og klætt að 
utan.  Lyfta. Innréttingar frá HTH.  Tæki í eldhúsi frá AEG.  
Ofnahitakerfi.  Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning og er 
skilað tilbúnum án gólfefna.  Stæði í bílageymslu. . 

4RA – 5 HERBERGJA. | LAUS VIÐ KAUPSAMNING

HRINGIÐ OG LEITIÐ 
UPPLÝSINGA

112-155 m2  |  VERÐ FRÁ: 49.900.000

VEFARASTRÆTI 7-11 | 270 Mos ÍBÚÐ EINBÝLISHÚS

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499 ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Vandaðar og vel skipulagðar tveggja til  þriggja herbergja 
íbúðir í lyftuhúi.  Falleg hönnun og vönduð vinnubrögð.  
Ein íbúð er eftir með bílskúr. 

Afhending í apríl 2018.

60-130 m2  |  VERÐ FRÁ: 39.900.000

NÝBÝLAVEGUR 78 | 200 Kópavogi

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

Hamraborg 12 | 200 Kópavogur | 416 0500 | www.eignaborg.is FASTEIGNASALA Í  40 ÁR  1977-2017

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Björt og vel skipulögð íbúð á efstu hæð með útsýni og stórum 
suðursvölum.  Þrjú svefnherbergi og stórar stofur.  Endurnýjað 
eldhús og baðherbergi.  Íbúðin er á 4. hæð.  Snyrtileg sameign 
og stigahúsið bjart, teppalagt með einkaskáp fram á gangi.  
Stór lóð og næg bílastæði. Falleg íbúð í góðu húsi. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÞRI. 13. FEB
KL. 17.30 - 18.00

ÞRI. 13. FEB
KL. 16.30 – 17.00

MIÐ. 14. FEB
KL. 17.30 - 18.00

MÁN. 12. FEB
KL. 17.30 - 18.00

107 m2  |  VERÐ: 44.900.000

HÁALEITISBRAUT 153 | 108 Reykjavík

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

ÍBÚÐ

HRINGIÐ OG LEITIÐ 
UPPLÝSINGA

ÍBÚÐ



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Eignin sýnd samkvæmt samkomulagi

Sörlaskjól 64

36.500.000

107 Reykjavík
Íbúð í kjallara 3herb. 72,8 fm Vel skipulögð

Böðvar lögfræðingur  660 4777

Opið hús mán. 12. feb kl. 17:30-18:00

Góð staðsetning

Suðurgata 6

Tilboð

101 Reykjavík
Einbýli 9 herb. 217,6 fm Auka íbúð

Böðvar lögfræðingur  660 4777

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Naustabryggja 2

52.900.000

110 Reykjavík
Endaíbúð 4 herb. 120 fm Gott skipulag

Sigurður Fannar fasteignasali 897-5930

Sér inngangur

Háteigsvegur 24

67.900.000

105 Reykjavík
Hæð 4 herb. 143 fm Stór bílskúr

Davíð fasteignasali 897 1533

Opið hús sun. 11. feb. kl. 13:30 - 14:00

Góð 3ja herb.  íbúð, frábær staðsetning

Brávallagata 18

45.500.000

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

Opið hús sun.  11. feb kl. 15.00-15.30

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Vel skipulögð rishæð

Njörvasund 21

39.900.000

104 Reykjavík
Ris 3 herb. 72 fm Svalir

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

 
Á FRAKKASTÍG 

SUN. 11. FEB. KL. 14:00-15:00

Sölukynning sun. 11. feb.
frá kl. 15.00-16.00

SPENNANDI 
NÝBYGGINGAR

Velkomin á sölukynningu á 
nýbyggingarverkefnum Borgar. 

Fasteignasalar taka á móti áhugasömum 
með kaffi og veitingum 

í Síðumúla 23. 

OPIÐ HÚS

JAÐARLEITI  2-6 | 103 REYKJAVÍK

KÓPAVOGSBRÚN 2-4  | 200 KÓPAVOGI

FRAKKASTÍGUR 8  | HVERFISGATA 58-60 | 103 RVK

sunnudag
KL. 14.00-15.00

OPIÐ HÚS 

Opið hús þri. 13. feb. kl 17.30-18:00



NÝ OG GLÆSILEG PARHÚS Í 
LEIRVOGSTUNGU Í MOSFELLSBÆ 

Húsin eru 269,3 ferm. parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fimm til 

sex svefnherbergi. Mjög gott skipulag. Húsin eru staðsteypt, einangruð og klædd 

að utan með litaðri álklæðningu og við. Ál-tré gluggar í húsinu. Viðhaldslítil hús. 

Hellulagðar stéttar og bílaplan með snjóbræðslu. Fullfrágengin lóð, hellur og gras. 

 

Kvíslartunga 27 - fullklárað 

Afhendist fullklárað, lokaúttekt komin. Gólfhiti í öllum rýmum. Mikið af innbyggðum 

ljósum og tölvutenglar í öllum herbergjum. Allar innréttingar frá HTH. Háglans 

innrétting í eldhúsi og baðherbergjum. Siemens tæki í eldhúsi. 

Verð 92,0 mkr. 

 

Kvíslartunga 29 - fokhelt að innan 

Allar innréttingar frá HTH fylgja. 

Verð 69,0 mkr. 

Allar upplýsingar veitir Ottó lgf. í síma 892 8735.

NÝJ AR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK

Fyrstu íbúðir 
verða afhentar
sumarið 2018

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595
AÐEINS 16 ÍBÚÐIR 

Sýnum daglega, 
hringið og bókið skoðun

Sigurður 
fasteignasali 

GSM: 898 6106

Alexander
sölufulltrúi 

GSM: 695 7700



Eskivellir 21A
221 Hafnarfjörður
Vel staðsett eign með útsýni

Stærð: 92,60 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2011

Fasteignamat: 33.850.000

Verð: 40.900.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Bjarta og vel skipulagða 3-4ra herbergja íbúð á fjórðu hæð í Vallarhverfinu
Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, stofu, tvö svefnherbergi, auka herbergi með glugga 6.3fm (nýtt
sem barnaherbergi), baðherbergi, eldhús, þvottahús og geymslu. Auk þess eru góðar útsýnis svalir.

Stofan er rúmgóð sem nýtist bæði fyrir sjónvarpsrými og borðstofu. Parket á gólfi.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 12.feb  kl.18:00-18:30

899 6753

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

Senter

Guðrún Þórhalla Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 8200490 
gudrun@remax.is 

Ég sel fasteignir
Hafðu samband í síma 820 0490 og ég fylgi þér alla leið

Logaland 26
108 Reykjavík
Fallegt raðhús á vinsælum stað!

Stærð: 217,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973

Fasteignamat: 70.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 94.900.000
Virkilega snyrtilegt og vel skipulagt raðhús í vinsælu hverfi í 108 Reykjavík (fyrir neðan götu). Eignin er
skráð alls. 217.3 fm og þar af er bílskúr 25,6fm. Stór stofa með góðri lofthæð, í stofunni er gegnið út á
suður svalir sem snúa út í garð. Rúmgott eldhús, 4 svefnherbergi, baðherbergi með sturtu,
gestasnyrting, geymsla og bílskúr. Eignin hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Allar upplýsingar
veitir Ástþór Reynir í síma 8996753 og arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mán.12 feb kl.17.00-17.30

899 6753

Opið
Hús Glæsilegt 7 herb. parhús í firðinum fagra

Húsið er 220 fm. á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.
Með möguleika á að útbúa íbúð á neðri hæð.

Verð: 77.900.000.-
Verið velkomin í opið hús, eign sem hægt er að mæla með. 

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

Lindarberg 20
221 Hafnarfirði

Opið hús sunnudaginn 11. feb. kl. 16:00 - 16:30
Senter

Guðrún Þórhalla Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 8200490 
gudrun@remax.is 

Reynihvammur 20
200 Kópavogur
Neðri sérhæð

Stærð: 146,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1968

Fasteignamat: 38.300.000

Verð: 54.900.000
Frábær staðsetning í grónu hverfi með sérafmörkuðum suðurgarði. Neðri sérhæð ásamt studioíbúð í
útleigu á vinsælum stað í Kópavogi  Í dag er íbúðin með 3 svefnherbergi en mögulegt er að opna á milli
íbúðar og studio og sameina í eitt íbúðarrými og fjölga þá herbergjum. íbúðin samanstendur af eldhúsi,
stofu, þremur herberjum, baðherbergi, þvottahúsi og tveimur geymslum ásamt studioíbúð. Komið er að
viðhaldi á eigninni en nýtt þak var sett á húsið 2010. Upplýsingar veitir Kristín Ósk í S.8226800

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Bókið skoðun í síma 8226800
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899 6753

8226800

Frostafold 26
112 Reykjavík
Snyrtileg 2.herbergja íbúð 

Stærð: 51,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Fasteignamat: 22.150.000

Verð: 32.500.000
RE/MAX Senter kynnir:  Snyrtilega tveggja herb. íbúð á 3ju hæð í litlu fjölbýli, svalir snúa í
suðvestur. Eignin skiptist í hol, borðstofu/stofu, eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og sérgeymslu á
1.hæð. Íbúðin er nýlega máluð, og nýlegt harðparket er á gólfum.
Allar upplýsingar veita
Sigrún M.Sigvaldadóttir gsm. 695-3502 email: sms@remax.is eða
Vigdís R.S.Helgadóttir löggiltur fasteignasali sími 414-4700

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Sigrún Matthea
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

sms@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 11. febrúar 2018 kl. 14-14:30
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414-4700

695-3502

Skyggnisbraut 4
113 Reykjavík
Íbúð í nýbyggingu

Stærð: 114,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 46.450.000

Verð: 54.900.000
Fjögurra herbergja þakíbúð með fallegu útsýni í lyftuhúsi við Úlfarsárdal ásamt stæði í bílageymslu.
Eignin samanstendur af eldhúsi, stofu og borðstofu í sama rými með útgengi út á stórar suðursvalir
með glæsilegu útsýni. Þrjú svefnherbergi baðherbergi ýmist með útsýni yfir Esjuna eða í suður.
Baðherbergi og þvottaaðstöðu inn af því. Geymsla er innan íbúðar og bílastæði í bílastæðahúsi.
Hjólageymsla á fyrstu hæð. Upplýsingar um eignina veitir Kristín Ósk í síma 822-6800 eða
kor@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 11 feb. kl. 17.00 - 17.30
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Kórsalir 3
201 Kópavogur
Falleg 3ja herbergja íbúð

Stærð: 100,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 38.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000
RE/MAX SENTER kynnir fallega og rúmgóða 3ja herbergja 100,2 fm íbúð á 5 hæð, með stæði í
bílageymslu í Kórsölum 3, Kópavogi.  Frábært útsýni,  eign sem vert er að skoða. Eignin er laus við
kaupsamning. Hverfið er mjög barnvænt stutt í leik- og grunnskóla, ásamt íþróttaaðstöðu og sundlaug.
Golfvöllur innan seilingar.
Frekari upplýsingar veitir Guðrún þ. Helgadóttir,  löggiltur fasteignasali í síma 8200490 eða
gudrun@remax.is eða Ástþór Reynir löggiltur fasteignasali, arg@remax.is..

Senter

Guðrún Þ.Helgad.
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag, 11.febrúar kl. 17:00 -17:30

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

820-0490

899 6753
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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 34 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT Í SÖLU

Lundur 7-13

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Fossvogsdalnum 
í Kópavogi
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum 
í Lundi 7-13 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 101,9-196,8 fm. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar 
á höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin 
og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. 
Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og 
menningu, s.s. Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Síðustu nýju íbúðirnar 
í fjölbýli í Lundinum


