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

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Helgadóttir, framkvæmdastjóri 
starfs manna- og innkaupasviðs, í síma 430 1000.
Sótt er um á nordural.is. Umsóknarfrestur er til og með 4. mars.
Öllum umsóknum verður svarað og fyllsta trúnaðar gætt. 

Sérfræðingar
hjá Norðuráli
Vel menntaðir og áhugasamir fagmenn eru alltaf velkomnir til 
starfa hjá Norðuráli. Við leitum að einstaklingum með mikla 
öryggis- og umhverfisvitund, frumkvæði og skipulagshæfileika 
og hæfni í mannlegum samskiptum.

Deildarstjóri umhverfismála

Áreiðanleikafræðingur (Reliability Engineer)

Verkefnastjóri á verkfræðisviði

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Umsjón með eftirliti og þróun umhverfismála
• Umsjón með að hlíta skilyrðum starfsleyfis
• Stjórn á umbótaverkefnum umhverfismála
• Undirbúningur verkefna og verkefnastýring umhverfismála
• Kostnaðareftirlit og umsjón með gerð og eftirfylgni áætlana
• Greining, skýrslugerð og upplýsingagjöf innanhúss og til opinberra aðila

Menntunarkröfur:
• Meistaragráða í verkfræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af verkefnastjórnun kostur

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Verkefnastjórnun margbreytilegra fjárfestingaverkefna 
• Undirbúningur og greining verkefna
• Umsjón með gerð og eftirfylgni kostnaðar- og tímaáætlana 
• Tímastjórnun, kostnaðar- og gæðaeftirlit
• Ýmis konar skýrslugerð og upplýsingagjöf
• Þátttaka í þverfaglegum umbótaverkefnum

Menntunarkröfur:
• Verkfræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af verkefnastjórnun, helst úr iðnaðarumhverfi, er kostur

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Gerð fyrirbyggjandi viðhaldsáætlana fyrir framleiðslubúnað    

og rýni á viðhaldskerfi til að greina tækifæri til umbóta
• Greining gagna, skýrslugerð og tölfræðileg úrvinnsla ásamt þróun lykilmælikvarða
• Þátttaka í þverfaglegum umbótaverkefnum 
• Rótargreiningar á bilunum í framleiðslubúnaði
• Gæðaeftirlit og tæknilegur stuðningur við verkáætlanadeild og viðhaldsteymi
• Tæknilegur stuðningur við undirbúning og lokaúttektir á nýjum framleiðslubúnaði

Menntunarkröfur:
• Meistaragráða í verkfræði eða tæknifræði
• Sveinspróf í raf- eða vélvirkjun kostur
• Góð tölfræðikunnátta og greining gagna

Íslenskt ál um allan heim | nordural.is
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Reykjanesbær

Verkefnastjóri fjölmenningarmála 

Capacent — leiðir til árangurs

Reykjanesbær er 
fjölmenningarlegur bær með 
um 20% íbúa af erlendum 
uppruna sem koma frá 
nær 60 þjóðlöndum.  Í 
starfi Reykjanesbæjar er 
lögð áhersla á að allir íbúar 
sveitarfélagsins séu virkir og 
sjálfbjarga þátttakendur í 
samfélaginu. Einnig að þeir fái 
notið fjölbreytni í mannlífi og 
menningu þar sem þekking, 
víðsýni, jafnrétti og gagnkvæm 
virðing einkenna samskipti fólks 
af ólíkum uppruna.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6401 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Þekking á málefnum innflytjenda.
Reynsla sem nýtist í starfi.
Þekking og reynsla af starfsemi sveitarfélaga.
Ríkir hæfileikar til tengslamyndunar og samskipta.
Skipulagshæfni og hæfni til að starfa sjálfstætt.
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram mál  
í ræðu og riti.
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Umsóknarfrestur

4. mars 

Helstu verkefni
Áætlanagerð um móttöku nýrra íbúa.
Tengslamyndun og gerð kynningarefnis.
Samskipti vegna rannsókna, styrkja og þróunarverkefna.
Umsjón með stýrihópi um fjölmenningu.
Tengiliður við fjölmenningarsetur.
Eftirfylgni framkvæmdaáætlunar um um málefni 
innflytjenda og fjölmenningarstefnu sveitarfélagsins.
Greining upplýsinga um stöðu innflytjenda í samfélaginu.
Greining upplýsinga um stöðu innflytjenda í samfélaginu.

Verkefnastjóri fjölmenningarmála (e. integration strategist) í Reykjanesbæ vinnur að samþættingu og gagnkvæmri aðlögun 
innflytjenda í íslenskt samfélag. Hlutverk verkefnastjóra er jafnt að skapa tengsl og auka tækifæri til  þátttöku  og áhrifa, 
einkum meðal ungs fólks. Starfsmaðurinn heldur utan um fræðslu, kynningu og ráðstefnur um málaflokkinn auk þess sem 
að efla tengslanet innan svæðis sem utan.

Reykjanesbær

Verkefnastjóri viðskiptaþróunar 

Capacent — leiðir til árangurs

Reykjanesbær er fimmta 
fjölmennasta sveitarfélag á 
Íslandi með um 16.000 íbúa. 
Sveitarfélagið var stofnað 11. 
júní 1994 við sameiningu þriggja 
sveitarfélaga. Fá sveitarfélög 
á Íslandi hafa vaxið með 
sama hraða og Reykjanesbær 
undanfarin ár. 
 
Hjá Reykjanesbæ starfar 
samhentur hópur starfsmanna 
sem hefur það að leiðarljósi að 
þjónusta við íbúa bæjarfélagsins 
sé eins og best verður á kosið 
hverju sinni.  
 
Við ráðningar er ávallt höfð 
hliðsjón af jafnréttisáætlun 
Reykjanesbæjar. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6402 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Haldgóð þekking á samfélaginu og atvinnulífi 
Reykjanesbæjar.
Reynsla sem nýtist í starfi.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
Ríkir hæfileikar til tengslamyndunar.
Þjónustulund.
Sköpunarkraftur og hugmyndaauðgi.
Hæfni í mannlegum samskiptum.

�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�

�

Umsóknarfrestur

4. mars 

Helstu verkefni
Áætlanagerð um þróun viðskiptatækifæra í Reykjanesbæ.
Tengslamyndun, myndun viðskiptasambanda og gerð 
kynningarefnis eins og þörf krefur.
Samskipti við fjölmiðla varðandi málaflokkinn.
Umsjón með uppbyggingu á þjónustu við ferðamenn og 
þátttaka í stefnumótandi ákvarðunum. 
Samstarf hagsmunaaðila.
Nýta tækifæri í Reykjanesbæ til aukinna viðskipta- og 
tengslamyndunar í samstarfi við fyrirtæki, stofnanir, 
þróunarfélög, fjárfesta, landeigendur og félagasamtök.
Vinna að auknu innbyrðis samstarfi og klasamyndun 
fyrirtækja og stofnanna.
Efla upplýsingagjöf, verslun og þjónustu við fjárfesta, 
atvinnulíf, íbúa, ferðamenn og aðra gesti Reykjanesbæjar.

Verkefnastjóri viðskiptaþróunar í Reykjanesbæ vinnur að uppbyggingu og sköpun tækifæra á sviði viðskipta, 
tengslamyndunar og þróunar viðskiptatækifæra í bæjarfélaginu. Hlutverk verkefnastjóra er jafnt að skapa tengsl og leita 
tækifæra sem og að veita upplýsingar og þjónustu þeim áhugasömu aðilum sem til hans leita. Verkefnastjóri er tengiliður 
innan og utan sveitarfélagsins og vinnur náið með stjórnendum Reykjanesbæjar. 

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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Sérfræðingur í kjaramálum

 Capacent — leiðir til árangurs

VR er stærsta stéttarfélag 
landsins með um 35.000 
félagsmenn. Tilgangur 
félagsins er að vinna að bættum 
kjörum og auknum réttindum 
félagsmanna sinna. Skrifstofur 
félagsins eru í Reykjavík, á 
Selfossi, í Vestmannaeyjum, á 
Egilsstöðum og á Akranesi.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6403 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Haldgóð reynsla af vinnumarkaði og kjarasamningum.
Jákvætt viðmót og mjög góð samskiptahæfni.
Góð færni í útreikningum og excel.
Góð íslensku- og enskukunnátta, kunnátta í öðrum 
erlendum tungumálum svo sem pólsku er kostur.
Hæfni til að vinna undir álagi.
Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun.
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Umsóknarfrestur

26. febrúar 

Helstu verkefni
Að svara fyrirspurnum og sinna erindinum félagsmanna er 
varða launa- og réttindamál.
Ráðgjöf  og samskipti við félagsmenn og atvinnurekendur.
Að reikna launakröfur.
Að vinna að innheimtumálum með lögmönnum félagsins. 
Fræðslumál og kynningar.

VR óskar eftir að ráða sérfræðing á kjaramálasvið félagsins.  Lögð er áhersla á að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu af 
kjarasamningum og vinnumarkaðsmálum, búi yfir frumkvæði og afar góðri hæfni í mannlegum samskiptum.

Kennarasamband Íslands

Spennandi störf 

Capacent — leiðir til árangurs

Kennarasamband Íslands (KÍ) 
tók til starfa í janúar 2000. 
Að Kennarasambandinu 
standa átta félög þ.e. Félag 
grunnskólakennara, Félag 
framhaldsskólakennara, 
Félag leikskólakennara, 
Félag kennara og stjórnenda í 
tónlistarskólum, Skólastjóra-
félag Íslands, Félag stjórnenda 
í framhaldsskólum, Félag 
stjórnenda leikskóla og Félag 
kennara á eftirlaunum.  
 
Í Kennarahúsinu eru skrifstofur 
Kennarasambandsins og félaga 
innan þess og einnig skrifstofur 
orlofssjóðs KÍ, sjúkrasjóðs KÍ 
auk endurmenntunarsjóða 
félaganna. Félagsmenn eru 
rúmlega 10.000. Sjá nánar á 
ki.is.
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Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6399 

Starfssvið
Greinaskrif og uppfærsla á efni í miðla KÍ.
Umsjón með útgáfu einstakra blaða og rita í samráði við 
yfirmann.
Samskipti við formenn og aðra varðandi efni og efnistök.
Myndatökur á viðburðum og fundum KÍ.
Þátttaka í ímyndar- og stefnumótunarvinnu.
Önnur verkefni í samráði við yfirmann.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af blaða- eða fréttamennsku er æskileg.
Áhugi og þekking á skólamálum.
Afburða íslenskukunnátta í ræðu og riti.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Reynsla af ljósmyndun og myndvinnslu er kostur.
Reynsla af textaskrifum.
Sjálfstæði í vinnubrögðum.
Þekking og reynsla af birtingu upplýsinga á 
samfélagsmiðlum.

FULLTRÚI Á UPPLÝSINGA- OG KYNNINGARSVIÐI 
Hlutverk fulltrúans felst í skrifum og framsetningu efnis 
sem birtist á vef KÍ, í Skólavörðunni og í hinum ýmsum ritum 
auk samfélagsmiðla á vegum KÍ og aðildarfélaga þess. 
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Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6400 

Starfssvið
Hefur yfirsýn yfir efni (lög, reglugerðir) er lýtur að 
málaflokkunum og útbýr fræðsluefni, umsagnir og 
upplýsingar frá nefndunum á heimasíðu KÍ.
Aðstoðar formenn aðildarfélaga við að svara fyrirspurnum 
félagsmanna.
Undirbýr og situr fundi hjá nefndunum.
Aðstoðar við ritun fundargerða og úrvinnslu og framkvæmd 
ákvarðana í samstarfi við formenn nefnda.
Sér um fræðslu um málaflokkana á vegum KÍ/
aðildarfélaganna ef eftir því er leitað.
Þátttaka í erlendu samstarfi.
Aðstoð við undirbúning þinga, funda og ráðstefna.
Þátttaka í nefndastarfi og öðrum starfshópum.
Önnur verkefni í samráði við yfirmann.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af vinnu í sambærilegum málaflokkum.
Áhugi og þekking á skólamálum.
Afburða íslenskukunnátta í ræðu og riti.
Góð enskukunnátta.
Kunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

FULLTRÚI FASTANEFNDA KÍ Á NEFNDA- OG 
FRÆÐSLUSVIÐI 
Hlutverk fulltrúans felst í vinnu fyrir fastanefndir KÍ; 
vinnuumhverfis-, jafnréttis- og fræðslunefnd svo og siðaráð. 
Fulltrúinn er tengiliður nefndanna við stjórn/forystu KÍ. 

Kennarasamband Íslands óskar eftir að ráða í tvö störf á skrifstofu félagsins. 

Umsóknarfrestur

4. mars

Í báðum tilvikum er um 
fullt starf að ræða og 
æskilegt að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 L AU G A R DAG U R   1 7 .  f e b r úa r  2 0 1 8



SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Sviðsstjóri hjúkrunar

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
• Heildarskipulag og samhæfing hjúkrunar 

í samráði við íbúa og starfsfólk
• Áætlanir um hjúkrunarþjónustu í samráði 

við hjúkrunardeildarstjóra
• Seta í gæðateymi og þátttaka í þróun 

starfsemi Sjálfsbjargarheimilisins
• Hvetur til samstarfs við aðila 

innan sem utan heimilis 
• Innkaup á hjúkrunarvörum og tækjabúnaði

Sjálfsbjargarheimilið leitar eftir hjúkrunarfræðingi til starfa. Sviðsstjóri er yfirmaður hjúkrunar og ber faglega ábyrgð 
á hjúkrunarþjónustu Sjálfsbjargarheimilisins. Um er að ræða fullt starf. 

Markmið Sjálfsbjargarheimilisins: 
Búseta með áherslu á endurhæfingu til 
sjálfsbjargar. Íbúum er veitt einstaklings- 
miðuð sólarhringsaðstoð. Reynt er að koma 
til móts við hvern og einn í samræmi við 
óskir. Stuðlað er að innihaldsríku lífi íbúans.

Þjónusta í boði:  
Í boði eru 34 endurhæfingarrými fyrir hreyfi-
hamlaða einstaklinga á aldursbilinu frá 18 
til 67 ára. Annars vegar er um að ræða 10 
einstaklingsherbergi. Af rýmunum 10 er tvö 
vegna skammtíma-/endurhæfingardvalar. 
Hins vegar er um að ræða 24 íbúðir þar 
sem veitt er sambærileg þjónusta. Kallast 
það úrræði Sjálfstæð búseta með stuðningi.

Síðastliðinn áratug hefur Sjálfsbjargarheimilið verið þátttakandi í könnuninni Stofnun ársins. Starfsmenn um 200 stofnana taka þátt 
í valinu. Starfsmenn heimilisins hafa gefið sínum vinnustað góða einkunn, svo góða að fjórum sinnum hefur heimilið verið í fremstu 
röð og fengið að bera sæmdarheitið fyrirmyndarstofnun. Árið 2014 stóð síðan Sjálfsbjargarheimilið efst í kjörinu og var þá kjörið 
Stofnun ársins. Niðurstöður könnunarinnar eru mælikvarði á frammistöðu stofnana þegar kemur að stjórnun, starfsanda, launakjörum, 
vinnuskilyrðum, sveigjanleika og sjálfstæði í starfi, ímynd stofnana og jafnrétti. Nú leitum við að starfsmanni sem getur með störfum 
sínum haldið áfram að stuðla að góðum starfsanda á okkar góða vinnustað. Nánari upplýsingar má finna á sbh.is.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Viðurkennt próf í hjúkrunarfræði, 

framhaldsnám æskilegt
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Færni í mannlegum samskiptum, 

þjónustulund og jákvætt viðmót
• Reynsla af rekstri og stjórnun
• Góð færni í íslensku og ensku, 

bæði í töluðu og rituðu máli

Upplýsingar veita: 
Geirlaug Jóhannsdóttir - geirlaug@hagvangur.is 
Katrín S. Óladóttir - katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is Umsóknarfrestur er til og með 5. mars nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
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Vörustjóri sjúkra- og hjúkrunarvara

Starfssvið og ábyrgð
• Uppbygging vöruúrvals 

og markmiðasetning
• Kynning, sala á vörum til apóteka 

og heilbrigðisstofnana
• Samskipti við erlenda birgja
• Greining á markaðs- og sölutækifærum
• Gerð markaðs- og söluáætlana
• Kennsla og innleiðing auk eftirfylgni

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði 

heilbrigðisvísinda t.d. 
hjúkrunarfræði, heilbrigðisverkfræði 
eða sambærileg menntun

• Reynsla af sambærilegu 
starfi er skilyrði

• Frumkvæði, jákvætt viðmót 
og góðir samskiptahæfileikar

• Sjálfstæð vinnubrögð, drifkraftur 
og metnaður til að ná árangri í starfi

• Góð tölvu- og enskukunnátta 
• Mjög góð ritfærni á íslensku

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk.

 Kraftmikil heildverslun óskar eftir að ráða öflugan vörustjóra til að byggja upp nýja deild á sviði sjúkra- og hjúkrunarvara. 
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu og metnað til að finna nýjar vörur og vera í samskiptum við erlenda birgja. Kynna og selja 
vörur til viðskiptavina og fylgja því eftir með kennslu og þjálfun ef þess þarf. Leitað er að einstaklingi með skýra framtíðarsýn, 
kraft og metnað til að ná árangri. 

www.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
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Helstu verkefni: 
• Daglegur rekstur verslana 
• Yfirumsjón með vöruframboði, framstillingum og útliti 

verslana
• Yfirumsjón með þjónustu við viðskiptavini, sölu- og 

markaðsmálum félagsins
• Yfirumsjón með samhæfðum vinnubrögðum 

og verkferlum 
• Situr í framkvæmdaráði Fríhafnarinnar

Rekstrarstjóri verslunarsviðs
Fríhöfnin óskar að ráða rekstrarstjóra verslunarsviðs. Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra. Rekstrarstjóri verslunarsviðs stýrir daglegum rekstri 
verslana Fríhafnarinnar og ber ábyrgð á að hámarka sölu á hverjum tíma, þjónustu við viðskiptavini og á almennum sölu-markaðs- og rekstrarmálum. 
Í boði er leiðandi og krefjandi starf hjá ört vaxandi fyrirtæki sem sinnir fjölbreyttum alþjóðlegum viðskiptamannahópi.

Verslunarstjóri
Fríhöfnin óskar að ráða öfluga verslunarstjóra til að hafa yfirumsjón með daglegum rekstri verslana. Meginhlutverk er að hámarka sölu t.d. með réttu 
vöruvali, útliti verslunar og vöruframstillingum, þjónustu við viðskiptavini, stýringu og dreifingu starfsfólks o.fl. Verslunarstjóri er yfirmaður fastra 
starfsmanna verslunar og heyrir undir rekstrarstjóra verslunarsviðs.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Framhaldsnám á háskólastigi sem nýtist í starfi
• Haldgóð þekking og reynsla af rekstri smásöluverslana
• A.m.k. 3ja ára reynsla af stjórnun og mannaforráðum
• Reynsla af áætlanagerð og góð færni í tölfræði og 

greiningu gagna
• Næmt auga fyrir nýjungum, straumum og stefnum 

í sölu og þjónustu
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi þarf að vera árangursdrifinn og 

metnaðarfullur
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu 

máli ásamt góðri tölvukunnáttu 

Helstu verkefni: 
• Sér um daglegan rekstur viðkomandi verslunar í 

samræmi við stefnu Fríhafnarinnar og með arðsemi 
og árangur að leiðarljósi

• Fylgist með sölutölum, veltuhraða birgða og öðrum 
þáttum tengdum versluninni og bregst við frávikum

• Hefur yfirumsjón með vörupöntunum og vörumagni 
í verslun

• Verkstjórn starfsmanna og eftirlit með frammistöðu
• Ber ábyrgð á að verkaferlum, gæða-, eftirlits- og 

öryggisstöðlum sé fylgt
• Ber ábyrgð á skráningu á rýrnun og afskriftum
• Heldur reglulega starfsmannafundi 
• Hefur gott samstarf við aðra verslunarstjóra
• Er góð fyrirmynd fyrir annað starfsfólk verslunarinnar 

og veitir því hvatningu og innblástur
• Þátttaka í áætlanagerð um sölu og kostnað verslunar 

og bregst við frávikum frá áætlun

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Menntun á sviði viðskiptafræða, verslunarstjórnunar 

og/eða sambærileg reynsla
• Gott auga fyrir viðskiptum, reynsla af verslunarstjórnun 

og stjórnun starfsfólks
• Metnaður og söludrifni
• Góð færni í að lesa úr og túlka töluleg gögn
• Þjónustulund og geta til að vinna undir álagi
• Aðlögunarhæfni, árangursdrifni og lausnamiðuð hugsun
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu 

máli ásamt góðri tölvukunnáttu

Upplýsingar veitir: 
Katrín S. Óladóttir - katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar nk.

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

Spennandi og krefjandi störf hjá Fríhöfninni
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Forstöðumaður Skógasafns

Byggðasafn Rangæinga og Vestur-Skaftfellinga, 
Skógasafn, var stofnað 1. desember 1949.
Hlutverk safnsins er söfnun, varðveisla og sýning 
á menningarminjum úr sýslunum tveimur og 
varpa þannig ljósi á líf og starf íbúa þeirra. 
Megin hlutverk safnsins er að kynna íslenskan 
menningararf með sýningarhaldi.

Skógasafni tilheyrir Byggðasafn með 4 deildum, 
umfangsmikið Húsasafn á stóru útisýningarsvæði 
og Samgöngusafn ásamt minjagripaverslun og 
veitingastað. Héraðsskjalasafn er einnig í umsjá 
Skógasafns. Gestafjöldi 2017 var um 75.000.

Nánari upplýsingar um starfsemi safnsins            
má finna á www.skogasafn.is

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi	er	æskileg
•	Árangursrík	starfsreynsla	af	stjórnun,	rekstri	og	
markaðsstarfi	er	mikilvæg

•	Þekking	á	safnastarfi	er	æskileg
•	Góðir	samskiptahæfileikar	eru	mikilvægir
•	Skipulögð	vinnubrögð,	sjálfstæði	og	frumkvæði
•	Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku	er	mikilvæg
•	Kunnátta	í	Norðurlandamáli	og	þýsku	er	kostur
•	Staðarþekking	er	æskileg

•	Daglegur	rekstur	Skógasafns
•	Áætlanagerð	fyrir	rekstur	og	innkaup
•	Umsjón	með	starfsmannamálum
•	Skipulagning	markaðs-	og	kynningarstarfs
•	Samningagerð	við	birgja,	verktaka	og	
þjónustuaðila

•	Umsjón	með	skipulagningu	framkvæmda	og	
viðhaldsverkefna

•	Umsjón	með	Héraðsskjalasafni	Rangæinga	og	
Vestur-Skaftfellinga

Safnstjórn	Byggðasafns	Rangæinga	og	Vestur-Skaftfellinga	óskar	eftir	að	ráða	forstöðumann.										
Leitað	er	að	öflugum	aðila	sem	getur	leitt	starfsemi	safnsins	og	þróað	það	enn	frekar.	Safnið	er	
fjárhagslega	og	faglega	sjálfstæð	stofnun	undir	stjórn	forstöðumanns.	Um	er	að	ræða	fullt	starf	
og	þarf	forstöðumaður	að	búa	á	svæðinu.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 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.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:Megin verkefni og ábyrgð:
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For more information regarding the Associate role, please contact Heiðrún Helgadóttir in Human Resources, heidrun.helgadottir@marel.com. 
Regarding the Manager role, please contact Magnús Magnússon in Strategy and Corporate Development, magnus.magnusson@marel.com. 

Please submit your application no later than February 26, 2018, through marel.com/jobs

EXCITING 
GLOBAL 
OPPORTUNITIES

Marel is an international technology company with about 5,400 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.

For more information marel.com/34622

ASSOCIATE IN STRATEGY 
AND CORPORATE DEVELOPMENT
Responsibilities
• Work on M&A projects and support senior management in  
 transactions
• Participate in strategic planning and provide support to business   
 units, improving operations and aligning execution with strategy
• Take on market intelligence projects to support decision making
• Support best practice sharing across business units and locations
• Work on post-merger integration of acquired companies

Requirements
• Strong project management skills
• Great interpersonal and leadership abilities
• Effective analytical and problem-solving skills
• Comprehensive business and financial understanding
• Fluency in English and strong knowledge of Microsoft Excel 
 and PowerPoint

Education and experience
• Master’s degree in Business, Economics, Engineering, 
 Law or equivalent
• Over 2 years of experience in M&A or strategy projects
• Experience in an international work environment is a benefit

Marel is looking for highly motivated candidates to join the Strategy and Corporate Development team. The role of 
Strategy and Corporate Development is to analyze Marel’s business to understand how the company can optimize 
its value creation and capture and drive projects that are essential to that.
 
The candidates will mainly focus on identifying and executing projects within the areas of strategy, M&A, market 
intelligence, operational excellence and integration in close collaboration with senior management, employees 
of Strategy and Corporate Development and other stakeholders. Marel offers a dynamic, international work 
environment with diverse opportunities for personal and professional advancement.

MANAGER IN STRATEGY 
AND CORPORATE DEVELOPMENT
Responsibilities
• Work on overall strategic planning and business units’ strategies 
 and drive multiple strategic initiatives
• Improve overall operations and align execution with strategy
• Follow up on and support the implementation of strategic projects
• Lead market analysis to support decision making
• Support and lead best practice sharing across business units and locations

Requirements
• Excellent project management skills
• Outstanding interpersonal and leadership abilities, including strong         
 stakeholder management skills
• Exceptional problem-solving skills and business and financial  
 understanding
• Strong communication, facilitation and knowledge dissemination skills
• Fluency in English and strong knowledge of Microsoft Excel and  
 PowerPoint

Education and experience
• Master’s degree in Business, Economics, Engineering, Law or equivalent
• Min. 3-5 years experience in leading and/or supporting strategic efforts
• Experience in leading cross-functional projects and teams
• Experience in an international work environment is a benefit

For more information marel.com/34621



Norconsult ehf, Hlíðarsmára 4, 210 Kópavogi

Viltu hanna og teikna raforku flutningskerfi framtíðarinnar?

Hæfniskröfur:

Byggingarverk- eða 
tæknifræðingur og tækniteiknari

Byggingarverk- eða tæknifræðingur
• Þekking á hönnun raforkumannvirkja og 
 BIM er kostur

• Áhugi á að tileinka sér nýja þekkingu, miðla   
 henni og leysa krefjandi verkefni

• Þekking á norðurlandamáli er kostur

Tækniteiknari
• Viðurkennt próf í tækniteiknun

• Þekking á ritvinnslu-, teikni- og    
 hönnunarforritum

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Þann 1. janúar sl. sameinaðist Ara Engineering  ehf
norska fyrirtækinu Norconsult.
Norconsult er stærsta fyrirtæki sinnar tegundar í Noregi og eitt af 
leiðandi þverfaglegum ráðgjafafyrirtækjum á Norðurlöndum og á 
alþjóðavettvangi. Norconsult er alfarið í eigu starfsmanna þess. Öllum 
starfsmönnum gefst kostur á að kaupa hlut í félaginu með tíð og tíma.

Verkefni vinnast að mestu leyti á Íslandi í samvinnu við starfstöðvar
Norconsult erlendis. Verkefnin eru aðalega á Íslandi, Norðurlöndunum, 
í Póllandi, í Norður-Ameríku, í Vestur- og Austur-Afríku og í Austur Asíu. 

Norconsult er fjölskylduvænn vinnustaður með sveigjanlega vinnutíma
og býður góð laun.

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
 Jóhannes Þorleiksson í síma 820 5915.
Umsóknir sendist á:
 Birna.Eggertsdottir@norconsult.com fyrir 28. feb.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Verkefnisstjóri umhverfis- og tæknisviðs. 
óskast til starfa

Laus er til umsóknar staða verkefnisstjóra hjá Umhverfis- og tæknisviði uppsveita. Að embættinu standa sveitarfélögin 
Grímsnes og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur, Bláskógabyggð, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Flóahreppur og Ásahrep-
pur. Aðsetur er í Stjórnsýsluhúsinu að Borg í Grímsnesi.
Starfið er fjölþætt og krefst sjálfstæðis. Umsjón með ýmsum verkefnum er snúa að veituframkvæmdum, byggingarframkvæm-
dum, gatnagerð og viðhaldi fasteigna ásamt ýmsum umhverfismálum.

Starfssvið: 
•	 Skráning á verklegum framkvæmdum. 
•	 Leiðbeiningar til sveitarfélaganna um framkvæmdir og 

útboðsmál.
•	 Samstarf við byggingarfulltrúa, skipulagsfulltrúa og  

umsjónamenn veitna.
•	 Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka.
•	 Áætlunargerð og forgangsröðun verkefna.
•	 Eftirlit með verklegum framkvæmdum.

Menntun og hæfniskröfur:
•	 Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi eða 

sambærilegt.
•	 Reynsla og þekking á verkefnastjórnun.
•	 Reynsla og þekking á umhverfismálum æskileg.
•	 Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
•	 Metnaður og frumkvæði til að ná árangri í starfi.
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum.
•	 Sjálfstæði í vinnubrögðum.
•	 Góð almenn tölvukunnátta og þekking á landupplýsinga- 

kerfum.

Á starfsvæðinu er mikil fjölbreytni, þéttbýli, landbúnaður, sumarhús, dreifbýli og virkjanir. Íbúafjöldi svæðisins er um 3.950. Heil-
dar flatarmál u.þ.b. 11.000 ferkílómetrar. Frekari upplýsingar um starfið veitir Eyþór Sigurðsson í síma 480-5500 á skrifstofutíma.
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá sem og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi á 
hæfni viðkomandi í starfið. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Starfið hentar báðum kynjum. Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar og 
berist á netfangið umsokn@gogg.is merkt: „verkefnisstjóri“ 

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

Embætti skrifstofustjóra  
á skrifstofu heilbrigðisþjónustu.

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti 
skrifstofustjóra á skrifstofu heilbrigðisþjónustu. Um er 
að ræða aðra af tveimur fagskrifstofum á heilbrigðis-
sviði ráðuneytisins.

Meginhlutverk skrifstofu heilbrigðisþjónustu er að 
annast verkefni sem varða skipulag heilbrigðisþjónustu, 
sérhæfingu og verkaskiptingu þjónustuaðila. Einnig 
falla undir sviðið sjúkrahús, heilbrigðisstofnanir, heilsu-
gæsla, heilbrigðisþjónusta utan stofnana, hjúkrunar- og 
dvalarheimili, læknisfræðileg endurhæfing, hjálpartæki 
og sjúkratryggingar. Lögð er áhersla á gott samráð og 
samstarf við stofnanir á málefnasviðum skrifstofunnar 
til að tryggja góða þjónustu og þau réttindi sem lög gera 
ráð fyrir.

Skrifstofustjóri stýrir og ber ábyrgð á málaflokkum sem 
heyra undir skrifstofuna sem og á verkefnum starfs-
manna skrifstofunnar og útdeilingu þeirra. Í því felst 
stjórnun og rekstur skrifstofunnar, mannauðsstjórnun, 
skipulagning, áætlanagerð, stefnumótun, markmiðs-
setning, samhæfing verkefna við stefnu ráðuneytisins og 
mat og ábyrgð á árangri. Jafnframt ber skrifstofustjóri 
fjárhagslega ábyrgð eftir atvikum. 

Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi 
starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð 
og sjálfstæði. Heilbrigðisráðherra skipar í embættið  
til fimm ára frá 1. júlí 2018. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Framhaldsmennt-

un æskileg.
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af málaflokkum 

sem heyra undir skrifstofuna.
• Stjórnunarreynsla og þekking á sviði verkstjórnar.
• Leiðtogahæfileikar.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
• Metnaður og vilji til að ná árangri.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulags-

hæfni.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og 

riti. 
• Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlanda-

máli.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, 
mun meta hæfni umsækjenda og skila greinargerð til 
heilbrigðisráðherra. Nefndin starfar samkvæmt reglum 
nr. 393/2012, um ráðgefandi nefndir er meta hæfni um-
sækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands. Um emb-
ættið gilda lög nr. 115/2011, um Stjórnarráð Íslands, 
og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins. Um launakjör fer eftir kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjár-
mála- og efnahagsráðherra.

Upplýsingar um starfið veita Vilborg Ingólfsdóttir 
skrifstofustjóri (vilborg.ingolfsdottir@vel.is) og 
Anna Lilja Gunnarsdóttir ráðuneytisstjóri 
(anna.l.gunnarsdottir@vel.is) í síma 545 8100. 
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir 
til að sækja um.

Umsókn skal fylgja ítarlegt kynningarbréf ásamt rök-
stuðningi um færni viðkomandi til að gegna embætt-
inu. Einnig ferilskrá og upplýsingar um starfsheiti.  
Umsókn skal skila rafrænt á netfangið postur@vel.is 
eða til velferðarráðuneytisins Skógarhlíð 6, 105 Reykja-
vík eigi síðar en mánudaginn 12. mars 2018. Tekið skal 
fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að um-
sóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um 
auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun í embættið liggur fyrir. 

Velferðarráðuneytinu, 16. febrúar 2018.
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Helstu verkefni eru meðal annars innleiðing 
og þróun á sorpflokkunarkerfi og aðkoma  
að umhverfisvöktun.

Nánari upplýsingar veitir Valur Klemensson,  
deildarstjóri umhverfisdeildar,  
valur.klemensson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,  
 svo sem líffræði, efnafræði, umhverfis- 
 fræði eða jarðfræði, er kostur
• Framúrskarandi þekking og áhugi  
 á umhverfismálum og málefnum sem  
 starfinu tengjast
• Þekking og reynsla af sambærilegum  
 störfum
• Þekking á umhverfi og rekstri flugvalla  
 er kostur
• Góð tölvukunnátta og hæfni til að miðla  
 upplýsingum í ræðu og riti

Helstu verkefni eru viðgerðir og viðhald  
á tækjum og bifreiðum Keflavíkurflug- 
vallar. Einnig nýsmíði í málmi, rennismíði, 
suðuvinna og viðgerðir á gömlu efni.  
Viðkomandi tekur þátt í snjóruðningi,  
ísingarvörnum og öðrum verkefnum  
flugvallaþjónustu eftir þörfum.

Nánari upplýsingar veitir Guðjón  
Arngrímsson, þjónustustjóri,  
gudjon.arngrimsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Meirapróf er skilyrði 
• Vinnuvélapróf er kostur
• Sveinspróf í bifvélavirkjun/ vélvirkjun  
 er æskilegt
• Starfsreynsla í faginu og reynsla  
 af  rafmagns-, glussa- og tölvukerfum  
 í bílum og tækjum
• Góð tök á íslenskri og enskri tungu,  
 ásamt grunn tölvukunnáttu

Helstu verkefni eru björgunar- og slökkvi- 
þjónusta og eftirlit með flugbrautum og flug- 
vallarmannvirkjum. Umsjón og framkvæmd 
snjóruðnings og hálkuvarna ásamt ýmiskonar 
tækjavinnu sem og önnur störf tengd rekstri  
flugvallarins. 

Nánari upplýsingar veitir Guðjón  
Arngrímsson, þjónustustjóri,  
gudjon.arngrimsson@isavia.is. 

Hæfniskröfur
•  Aukin ökuréttindi
• Stóra vinnuvélaprófið er kostur
• Reynsla af slökkvistörfum er kostur
• Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum  
 er æskileg
• Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki  
 eða önnur iðnmenntun) sem nýtist  
 í starfi  er kostur
• Góð tök á íslenskri og enskri tungu,  
 standast þarf mat í ensku 
 
Umsækjendur þurfa að standast læknis-
skoðun og gangast undir þolpróf áður  
en til ráðningar kemur. 

S É R F R Æ Ð I N G U R  
Í  U M H V E R F I S D E I L D

B I F V É L A V I R K I / 
V É L V I R K I

F L U G V A L L A S T A R F S M . 
S U M A R S T A R F

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

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

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

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 ?
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+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef félagsins  
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 25. febrúar 2018.

  Applications and CVs should be submitted on our website 
www.icelandair.is/umsokn no later than February 25 2018.

Service Center & Social Media
STÖRF Í ÞJÓNUSTUVERI

ERTU GÓÐUR LIÐSMAÐUR?
Icelandair leitar að góðum liðsmanni í Þjónustuver. Fjölhæfur starfs
kraftur sem býr yfir frumkvæði og framúrskarandi samskiptahæfni myndi 
passa vel inn í teymið.

Teymi Þjónustuversins veitir viðskiptavinum aðstoð allan sólarhringinn. Það heyrir 
undir Sölu- og markaðssvið fyrirtækisins.

STARFSSVIÐ:

I  Svara fyrirspurnum í síma og á netinu fljótt og vel.

I  Veita nákvæmar og réttar upplýsingar.

I  Greiða úr vandamálum viðskiptavina.

HÆFNISKRÖFUR:

I  Útsjónarsemi og hugmyndaauðgi við að leysa vandamál. 

I  Sjálfstæði í vinnubrögðum. Þarf jafnframt að geta verið sterkur liðsmaður í teymi.

I  Miklir samskiptahæfileikar, bæði í ræðu og riti.

I  Góð skrifleg og munnleg enskukunnátta.

I  Góð tölvkunnátta og geta til að læra fljótt á kerfin sem notuð eru.

I  Kunnátta á Amadeus, Davinci og/eða Altéa er kostur.

I  Geta til að hafa þarfir viðskiptavinarins ávallt að leiðarljósi.

Við leitum að kraftmiklu fólki til að vinna í spennandi og krefjandi umhverfi þar 
sem öryggi, áreiðanleiki og gæði leika lykilhlutverk.

Ef þessi lýsing á við þig, viljum við gjarna hafa þig í sístækkandi teymi okkar!

Nánari upplýsingar / For more information, please contact: 
Ásta Davíðsdóttir I astad@icelandair.is
Karólína Pétursdóttir I karolinap@icelandair.is
Ásta Benonýsdóttir I astabe@icelandair.is

ARE YOU A TEAM PLAYER?
Icelandair seeks a team member to be a part of customer service 
within its Service Center. A proactive, multitalented person with 
excellent communication skills would fit into the team well.

The Service Center team provides 24/7 customer service and is part of 
Marketing and Sales.  

Icelandair offers a career in a fast-paced environment for highly motivated 
individuals with passion for assisting our customers. 

RESPONSIBILITIES 

I  Manage inbound and outbound calls/chat in a timely manner. 

I  Provide accurate and valid information.  

I  Provide troubleshooting assistance to customers. 

REQUIREMENTS 

I Hands-on problem solver and creative thinker. 

I  Ability to work independently, as well as being a strong team member. 

I Strong communications skills, both written and spoken. 

I  Ability to write and speak well in English. Other language skills would be 
beneficial. 

I  Strong computer skills and quick to learn and adapt to systems used 
within the team.  

I Customer focused. 

I Amadeus, Davinci or Altéa know-how is also a plus. 

We are seeking capable persons to work with us in an exciting and 
challenging work environment where safety, reliability and quality practices 
are key

If you fit this description, then we want you to be part of our growing team! 

ERU SAMFÉLAGSMIÐLAR ÞITT  
HJARTANS MÁL?
Icelandair leitar að liðsmanni í samfélagsmiðlateymi. Starfið snýst um 
þjónustu við viðskiptavini. Viðkomandi þarf að búa yfir eldmóði og hafa 
reynslu af og ástríðu fyrir samfélagsmiðlum og þjónustu.

Samfélagsmiðladeildin heyrir undir Þjónustuversteymið á Sölu- og markaðssviði. 
Teymið veitir viðskiptavinum aðstoð allan sólarhringinn og stendur vörð um 
vörumerki Icelandair og orðspor fyrirtækisins á netinu.

STARFSSVIÐ:

I  Veita viðskiptavinum aðstoð á öllum samfélagsmiðlum allan sólarhringinn.

I  Fylgjast með vörumerki Icelandair og orðspori fyrirtækisins á netinu.

I  Leysa vandamál innan tímaramma og veita gæðaþjónustu.

I  Eiga náin samskipti við hinar ýmsu deildir Icelandair til þess að leysa málin. 

I  Taka þátt í að auka við og uppfæra þekkingargrunn samfélagsmiðla.

HÆFNISKRÖFUR:

I  Miklir samskiptahæfileikar.

I  Útsjónarsemi og hugmyndaauðgi við að leysa vandamál. 

I  Framúrskarandi skrifleg og munnleg samskipti. Ritstjórnar- og yfirlestrarfærni.

I  Sjálfstæði í vinnubrögðum. Þarf jafnframt að geta verið sterkur liðsmaður í teymi.

I  Geta til að hafa þarfir viðskiptavinarins ávallt að leiðarljósi og að leysa 
vandamál viðskiptavina sem hafa samband gegnum samfélagsmiðla.

I  Góð skrifleg og munnleg enskukunnátta. Önnur tungumálafærni er kostur.

Við leitum að kraftmiklu fólki til að vinna í spennandi og krefjandi umhverfi þar 
sem öryggi, áreiðanleiki og gæði leika lykilhlutverk. Óskastarfsmaðurinn býr 
bæði yfir eldmóði og ríkulegum samskiptahæfileikum, sem nýtast honum til að 
ná árangri í samstarfi við vinnufélaga sína.

DO YOU HAVE A PASSION FOR  
SOCIAL MEDIA?
Icelandair is seeking a Social Media team member to be a part of 
customer service. We are looking for highly motivated individuals with 
experience and passion for social media and customer service.

The Social Media department is a part of the Service Center team within 
Marketing and Sales. It offers 24/7 customer support and monitors the 
Icelandair brand and online reputation.  

RESPONSIBILITIES 
I  24/7 customer support on all Icelandair Social Media channels. 
I Monitoring of the Icelandair brand and reputation online.  
I  Meeting targets in terms of quality, resolution rates and timely 

responding. 
I  Close communication with various departments for escalation and 

resolution within Icelandair.
I  Collaboration in building up the Social Media Knowledge Base and 

keeping up to date. 

REQUIREMENTS 
I  Strong communications skills.
I  Hands-on problem solving and creative thinking.
I  Excellent written and verbal communications, editing, and 

proofreading skills.
I  Ability to work independently, as well as being a strong team member. 
I  Customer oriented, with the ability to create solutions for customers 

who reach out via social media.
I  Ability to write and speak well in English. Other language skills would be 

beneficial.

We are seeking capable persons to work with us in an exciting and 
challenging work environment where safety, reliability and quality practices 
are key. The ideal candidate will have excellent communication skills and 
enthusiasm to achieve success in cooperation with colleagues.



Requirements:
• Effective marketing strategy skills: segmentation, positioning, messaging
• Strong marketing know-how in a competitive environment especially online
• Good intrapersonal skills for effective team building and communication 
• University degree in Business, Marketing, Communication or equivalent
• Minimum 5 years of marketing experience 
• Experience in an international B2B environment preferred
• Advanced written and spoken English and the ability to travel extensively

Responsibilities:
• Develop, maintain and execute a comprehensive marketing strategy 
• Create a marketing budget in collaboration with industry  
 and product managers 
• Manage product launches, core positioning and messaging 
• Gather market intelligence and conduct competitor analysis
• Work effectively with large product teams in multiple geographies

Marel seeks an experienced product marketing professional to join the corporate and product marketing teams in 
the role of Product Marketing Manager. In this role, you will be responsible for the development and execution of 
the cross-industry marketing strategy from beginning to end, working with cross-functional teams based in Iceland, 
Denmark, England and the US. 

The ideal candidate is creative, business-oriented and impact-driven; a marketer with strong management skills, 
great business acumen and solid budgeting experience. We offer opportunities for growth in an international 
high-tech company with an open spirit and a great working environment.

For more information please contact Ingólfur Örn Guðmundsson, Corporate Director of Marketing, ingolfur.gudmundsson@marel.com, tel. 563-8118.
Please submit your application no later than February 26, 2018, through marel.com/34661

PRODUCT MARKETING MANAGER

Marel is an international technology company with about 5,400 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.

EXCITING 
GLOBAL 
OPPORTUNITIES

Íslenskukennsla við  
Sorbonneháskóla

Staða íslenskukennara við Sorbonneháskóla í París 
er laus til umsóknar. Laun í samræmi við launakerfi  
Sorbonne. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. september 
2018. Ráðning er tímabundin til tveggja ára með möguleika 
á endurráðningu til jafnlangs tíma. Krafist er MA-prófs í 
íslensku eða sambærilegs prófs. Æskilegt er að umsækj- 
endur hafi lokið kennararéttindanámi og hafi reynslu af  
því að kenna íslensku sem annað eða erlent mál.  
Umsækjendur þurfa að geta kennt íslenskt mál og bók-
menntir og fjallað um íslenskt samfélag.  Æskilegt er að 
þeir hafi búið á Íslandi undanfarin ár.  Góð kunnátta í  
frönsku er nauðsynleg. Mögulegt er að stunda framhalds- 
nám við skólann með kennslu. 

Frekari upplýsingar: www.arnastofnun.is  
og hjá Úlfari Bragasyni í síma 562 6050

Umsóknarfrestur er til 15. mars nk. 

Umsóknir með fylgiskjölum (starfsferilsskrá, prófskírtein-
um og ritaskrá) berist til:

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Stofa Sigurðar Nordals
Pósthólf 1220
121 Reykjavík

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

STARF Í BÚVÖRUDEILD SS Á FOSSHÁLSI
Sláturfélag Suðurlands leitar að starfsmanni til afleysinga í rúmlega eitt ár í búvörudeild 
félagsins á Fosshálsi í Reykjavík. Við leitum að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi til 
að bætast í öflugan hóp SS-fólks á góðum vinnustað. Vinnutími er 8:00 til 16:00.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Menntun og/eða þekking á búvörum, svo sem fóðri, 

áburði og sáðvörum
• Tölvu- og ritfærni
• Skipulagshæfileikar og geta til að vinna sjálfstætt
• Jákvæðni og þjónustulund
• Framúrskarandi samskiptahæfni

STARFSLÝSING
• Starfið felur meðal annars í sér ráðgjöf og 

sölu búvara til bænda, tiltekt og afgreiðslu 
pantana ásamt fleiri verkefnum.

Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is fyrir 1. mars nk.

Sé óskað frekari upplýsinga eru áhugasamir beðnir um að senda fyrirspurnir á elias@ss.is

Sláturfélag Suðurlands er 111 ára, öflugt og framsækið matvælafyrirtæki 
í eigu búvöruframleiðanda á Suður- og Vesturlandi og almennra hluthafa. 
Höfuðstöðvar þess eru í Reykjavík og þar eru, auk skrifstofu, markaðs- og 
söludeildir. Á Hvolsvelli er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt 
frystihúsi og vörudreifingu kjötvara. Á Selfossi rekur félagið sláturhús 
ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.
Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is
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SUMARSTÖRF 

FAGMENNSKA 
ÞJÓNUSTULUND
HEIÐARLEIKI

Viltu vera á góðum stað í sumar?
Við leitum að einstaklingum til starfa 
við ræstingar á dagvinnutíma.

Áhugasamir sendi umsókn 
á stm@ath-thrif.is

Skrifstofa Alþingis
óskar eftir bókara á ármálaskrifstofu í 

fullt starf. Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Fulltrúi í þjálfunar- og skírteinadeild flugs
Samgöngustofa óskar eftir að ráða fulltrúa í þjálfunar- og skírteindadeild flugs. Star�ð felst einkum 
í útgáfu skírteina og tengdra réttinda í �ugtengdum störfum. Meðal verkefna eru; y�rfara og staðfesta gögn um 
menntun, þjálfun og heilbrigði sem þarf til útgáfu skírteina, veita upplýsingar og leiðbeina umsækjendum, 
samskipti við umsækjendur, �ugskóla og fyrirtæki í �ugi og skráning gagna. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun. 
 Einnig kemur til greina að ráða einstakling 
 með sérlega góða reynslu sem nýtist í starfi.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku, í rituðu 
 og töluðu máli. 
• Reynsla eða áhugi á flugmálum.
• Hæfileiki til að tileinka sér efni reglugerða 
 á íslensku og ensku.
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum, 
 hafa ríka þjónustulund, vera jákvæður, 
 áreiðanlegur og vandvirkur.

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

Umsóknarfrestur 
er til 5. mars 2018

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

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Áhugavert starf
á góðum vinnustað



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samskiptafulltrúi PFS

Sérfræðingur í netöryggissveit PFS (CERT-ÍS)

Sérfræðingur í tæknideild Póst- og fjarskiptastofnunar  

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

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

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk.  

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

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

Role Description
ESA is recruiting a legal officer responsible for
Energy to join its Internal Market Affairs
Directorate (IMA). IMA is responsible for monitor-
ing the EEA EFTA States to ensure that they com-
ply with their obligations in the field of internal
market law. The successful candidate will be
assigned responsibility for general surveillance
work and case handling regarding the implemen-
tation and application of EEA law. Day to day tasks
include the examination of complaints, legal con-
formity assessments, drafting of decisions, opin-
ions and reports.  

For this particular vacancy, we are looking for can-
didates with in depth experience of dealing with
EEA energy law and EU energy policy and legisla-
tion. As many of the cases in the energy field
involve Norway, knowledge of the Norwegian lan-
guage, legal system, economy and national
administration would be an added benefit.
Depending on workload and other requirements,
the responsibilities may also cover other general
or specific issues relating to EEA law.  We are look-
ing for a well-qualified candidate with ideally 
5 years’ or more relevant experience from the pub-
lic and/or private sector. 

JOB REFERENCE 05/2018

Deadline for applications: 11 March 2018      

Start date: September 2018 or earlier if
possible 
.

Legal officer, Energy Sector 

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

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur 
á veitur.is og á Facebook

Við bjóðum fjölbreytt og krefjandi verkefni og 
fjölskylduvænan vinnutíma milli 8.20 og 16.15

Ert þú pípari?
Þá erum við að leita að þér

Nánari upplýsingar 
á veitur.is

STOFNLÖGN 
HEIMÆÐ KRANI 
MÆLAGRIND 
INNTAK PEX  
DREIFILÖGN STÁL 
SKERA TENGJA 
PRESSA RÖR 
MÆLIR BAKRÁS 
SNITTA MAK  
SPEGILSJÓÐA   
GEGNUMTAK 
ÁBORA UNION 
HNÉ NIPPILL 
HÁLFBEYGJA 
TÖNG SKERI 
MÚFFUSJÓÐA 
ÁHLEYPING 
SKRÚFVÉL TÆMA  
DÆLA BRUNNUR 
SÖG  KALT VATN 
DREIFIKERFI 
HEITT VATN  
SNITTVÉL PÍPA 
PRESSTÖNG 
SVERÐSÖG 
SKRÚFSTYKKI 
SÉRSMÍÐI ÞRÓ  
LAGNATEIKNING 
NÝLÖGN 
BRUNAHANI
TENGJA LOKI  

Sími: 411 5000 • www.itr.is

Vaktstjóri 
í Sundhöll
Reykjavíkur

Laugarnar í Reykjavík

Umsóknar-
frestur er t i l
5. mars

Helstu verkefni og ábyrgð
Stýrir verkaskiptingu milli starfsmanna. Sér um skipulagningu 

vakta og afleysingu vegna fjarvista/veikinda.

Móttaka og þjálfun nýrra starfsmanna.

Hefur eftirlit með húsnæði, áhöldum, leiktækjum og vélbúnaði.

Sér um að öryggis- og umgengnisreglum sundlauga sé framfylgt

Sér um eftirlit með gæðum sundlaugavatns og þrifaáætlun

Stýrir vaktfundum

Stýrir neyðaræfingum starfsmanna

Hæfniskröfur
Góð almenn menntun sem nýtist í starfi 

Reynsla á sviði verk- og mannauðsstjórnar

Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Stundvísi

Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Almenn tölvukunnátta skilyrði

Kunnátta í ensku skilyrði og æskilegt að hafa kunnáttu

í einu norðurlandamáli

Krafa um árlega endurmenntum í skyndihjálp og sérhæft nám-

skeið um björgun úr laug og standast árlegt hæfnispróf laugavarða.

Hreint sakavottorð

          

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar 

og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar

Starfshlutfall              95%
Ráðningarform           Ótímabundin ráðning
Númer auglýsingar     4294
Nafn sviðs                   Íþrótta- og tómstundasvið

Íþrótta- og tómstundasvið óskar eftir vaktstjóra í Sundhöll Reykjavíkur.
Sundlaugarnar eru tilvalinn starfsvettvangur fyrir fólk sem vill vinna 
í fjörugu og skemmtilegu umhverfi og hefur ánægju af því að umgangast
og þjónusta viðskiptavini. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Brá Guðmundsdóttir í síma 411-5110 
og tölvupósti bra.gudmundsdottir@reykjavik.is

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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



Höfum við starfið fyrir þig?
Eir, Skjól og Hamrar – hjúkrunarheimili

Okkur vantar hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, félagsliða og starfsfólk í umönnun. Starfshlutfall eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar veita: Kristín Högnadóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar 522 5700 og Guðný H. Guðmundsdóttir 
forstöðumaður hjúkrunar 522 5600.

Umsóknir sendist á netfangið skrifstofa@eir.is

Hamrar Skjól hjúkrunarheimili 
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík 
Sími 522 5600

Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími 522 5700

Hamrar hjúkrunarheimili 
Langatanga 2a, 270 Mosfellsbæ
Sími 560 2090

kopavogur.is

Kópavogsbær

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

Kópavogsbær óskar eftir skipulagsfræðingi

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.

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.

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

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



Kynntu þér vinnustaðinn Veitur 
á veitur.is og á Facebook

Verkfræðingur/
tæknifræðingur

ÁSTANDSGREINING
GRAF SVELGUR
BILANAGREINING
ÚRVINNSLA GAGNA 
PÆLINGAR ÚRKOMA
SKIPULAGNING
RENNSLISMÆLIR
LAGNAKERFI
FRÁVEITA DÆLA 
GREININGAR
GÖGN MÆLINGAR
BILANALEIT
ÚTREIKNINGAR
SKÓLP RÁÐGJÖF
GREININGARHÆFNI
BRUNNUR LOKI 
RÖR NIÐURFALL
OFANVATN

Við leitum að einstaklingi í ástandsgreiningu 
fráveitu til þess að sjá um skipulag og 
framkvæmd ástandsgreininga og bilanaleitar 
í lagnakerfi fráveitunnar.   
 
Starfs- og ábyrgðarsvið 
• Skipulag og framkvæmd ástandsgreiningar 
• Skipulag og framkvæmd bilanaleitar 
• Umsjón með rennslismælum og öðrum
 tækjabúnaði
• Úrvinnsla upplýsinga og ráðgjöf um aðgerðir
 
Menntunar- og hæfnikröfur
• B.Sc gráða í tækni- eða verkfræði
• Þekking á veitukerfum er kostur

Nánari upplýsingar 
á veitur.is
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Starfssvið 
• Almenn skráning í flutningakerfi fyrirtækisins
• Tekjuskráning vegna flutnings og þjónustu
• Frágangur farmbréfa og annarra pappíra
• Samskipti við tollembætti, viðskiptavini og  

samstarfsaðila

> Farmskrárfulltrúi 

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi.  
Sótt er um starfið á vef Samskipa, www.samskip.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk.

Óskum eftir að ráða öflugan starfsmann sem fyrst í tekjuskráningu útflutningsdeildar

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- 
og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, 
samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og 
heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
• Gott vald á ensku og íslensku í ræðu og riti
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Heiðarleiki og hæfni í mannlegum samskiptum

Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða byggingartæknifræðingi á tæknideild 
Vestursvæðis með starfsstöð í Borgarnesi. Um er að ræða fullt starf við verkefnastjórnun 
og umsjón framkvæmda. 
Tæknideil Vestursvæðis hefur umsjón og eftirlit með nýframkvæmdaverkefnum, viðhaldi 
á slitlögum, efnisvinnslu, styrkingum og endurbótum á vegamannvirkjum. Umdæmi 
deildarinnar eru Vesturland og Vestfirðir. 
Við erum að leita eftir verk- eða tæknifræðingi sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi 
og fjölbreytt verkefni á sviði framkvæmdaverkefna á svæðinu. 

Starfssvið
• Vinna við verkefnastjórnun í framkvæmdaverkum.
• Umsjón og eftirlit með verkum.
• Verkefni tengd viðhaldi vega. 
• Undirbúningur og áætlanagerð.
• Önnur tilfallandi verkefni innan deildarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræðingur, M.Sc. 
 eða byggingartæknifræðingur B.Sc.
• Reynsla af verkefnastjórnun og/eða vegagerð er kostur.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
•	 Skipulögð	og	öguð	vinnubrögð	í	starfi.
• Góð íslenskukunnátta.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknar frestur 
er til og með 5. mars. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið starf@vegagerdin.is.  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni 
sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Pálmi	Þór	Sævarsson,	deildarstjóri	tæknideildar	
Vestursvæðis (palmi.th.saevarsson@vegagerdin.is) í síma 522 1540.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Verkfræðingur eða tækni
fræðingur á tæknideild
Vestursvæðis í Borgarnesi

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



SÖLURÁÐGJAFI VOLVO
Um er að ræða fjölbreytt, skemmtilegt og spennandi starf við sölu á lúxusbifreiðum í 
góðum samheldnum hópi í framúrskarandi vinnuumhverfi.
 
Við leitum að manneskju sem hefur gaman að því að umgangast fólk, hefur reynslu af 
sölumennsku og með framhaldsskóla- eða iðnmenntun.  Umsækjendur þurfa að hafa 
gilt bílpróf, góða þekkingu á bílum, góða tölvuþekkingu og vera tilbúinn til að tileinka sér 
viðskiptatengslastjórnun (CRM) í sölu- og markaðsstarfi ásamt góðu valdi á íslensku og 
ensku.
 
Sæktu um og fáðu nánari upplýsingar á brimborg.is fyrir 26. febrúar 2018.

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Brimborg leitar að öflugum og metnaðarfullum söluráðgjafa í Volvo teymið
Hitastýring hf. er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu,
uppsetningu og þjónustu á hita- og loftræstikerfum, kælikerfum fyrir 
gagnaver, tölvu og tæknirými, rakakerfum, hússtjórnarkerfum og ýmiskonar 
iðnaðarsjálfvirkni.

Óskum eftir að ráða

Starfsmenn
Starfssvið:
- Reglubundið eftirlit loftræsti- og kælikerfa
- Uppsetning á loftræsti- og kælikerfum
- Viðhald og þjónusta

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Iðnmenntun eða reynsla af vinnu við vél og tæknibúnað   
 æskileg
- Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar gefur Helgi Sverrisson                                            
sími: 552-2222  netfang: helgi@hitastyring.is

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

Rafmagnaður 
leiðtogi 
óskast

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

JAFNLAUNAÚTTEKT 
PWC – 2017

UMHVERFISVERÐLAUN ATVINNULÍFSINS
FRAMTAK ÁRSINS – 2016

ÍSLENSKA 
ÁNÆGJUVOGIN – 2016

Umsóknum skal skilað á ráðningavef ON, starf.on.is. Öll eru hvött til að sækja um störfin, óháð kyni.  
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur - starf@on.is.
Umsóknarfrestur er til 1. mars 2018. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Tæknistjóri götuljósa og hlaða
Tæknistjóri er lykilaðili í að innleiða nýja tækni í götuljósum og hraðhleðslum og þarf að hafa sterka framtíðarsýn 
ásamt því að eiga auðvelt með að veita stórum hópi forstöðu, straumlínulaga verkferla með það að leiðarljósi að 
hvert verk sé unnið á öruggan, faglegan og hagkvæman hátt.

Ef þú ert framúrskarandi rekstrarmanneskja og hefur reynslu af að veita hópi forstöðu, elskar tækninýjungar, 
býrð yfir frumkvæði og umbótahugsun þá viljum við heyra frá þér. Þú þarft að hafa próf í iðn-, tækni- eða 
verkfræði, hugsa í lausnum og vera með góða yfirsýn. 

ON er á spennandi tímamótum og það eru mörg framsækin og krefjandi verkefni í leiðslunum. 
Við leitum að leiðtoga sem býr yfir öryggisvitund, frumkvæði og umbótahugsun og getur stýrt 
hópi fagfólks sem sinnir viðhaldi og uppsetningu á götuljósum og hlöðum ON.

Húsvörður

Húsfélagið að Árskógum 6 og 8 í Reykjavík vill ráða húsvörð 
í fullt starf. Í húsinu eru 101 íbúð ásamt bílageymslu. Verkefni 
húsvarðar eru meðal annars: almenn þrif á sameign ásamt 
umsjón með sorpgeymslu, umhirða um lóð, bílastæðum og 
bílageymslu auk minniháttar viðhalds og endurbóta. Gert er 
ráð fyrir að kalla megi húsvörð til þegar nauðsyn krefur utan 
vinnutíma en hluti af kjörum húsvarðar eru afnot af þriggja 
herbergja húsvarðaríbúð á jarðhæð. Búseta í íbúðinni er 
skilyrði. Bent skal á að starfið gæti hentað einkar vel fyrir 
par eða hjón.

Hæfniskröfur:
Kostur er iðn- eða tæknimenntun, lágmarkskunnátta á 
tölvur, dugnaður og frumkvæði. Leitað er að snyrtilegum, 
laghentum og útsjónarsömum einstaklingi með frumkvæði 
til úrbóta. Lögð er áhersla á að umsækjandi sé jákvæður að 
eðlisfari og góður í samskiptum. 

Skriflegar umsóknir berist: 
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða 
netfang starfsumsokn@eignaumsjon.is.
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2018.

Netbifreiðasalan óskar eftir að ráða til sín starfs-
mann við sölumennsku á notuðum ökutækjum. 

Um er að ræða fullt starf frá kl. 10-18 mánudaga – fim-
mtudaga, kl. 10-17 föstudaga og annan hvern laugardag frá 
kl. 12-15.

Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Konur eru sérstak-
lega hvattar til að sækja um.

Hæfniskröfur:
•	 Áhugi	á	bílum	og	sölumennsku	–	reynsla	af	bílasölu	 
 er kostur.
•	 Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð.
•	 Fagleg	framkoma	og	framúrskarandi	 
 þjónustulund.
•	 Góð	íslensku-	og	enskukunnátta.

Netbifreiðasalan	leitast	eftir	að	ráða	starfsmann	sem	hefur	
metnað	til	að	veita	framúrskarandi	þjónustu	við	sölu	á	
notuðum ökutækjum. 

Umsóknarfrestur:
4. mars 2018 
Tekið er við umsóknum á:
agnar@nbs.is



SUMMER JOBS

PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE
HONESTY

Need a job this summer?
We are looking for people to work 
at cleaning. Daytime work.
Must speak english and/or icelandic.

If you are interested, please apply 
via email: stm@ath-thrif.is

Punctual and efficient individual, between the age of 
20–40 years old with driving license and no criminal 
record.                                                                                                          

Must speak english and/or icelandic. 
Challenging work in a multicultural environment.

If you are interested, please apply via 
www.ath-thrif.is or email: gerda@ath-thrif.is

Rekstrarstjóri BESTSELLER
BESTSELLER leitar að öflugum aðila til að halda utan um sölu 
og daglegan rekstur verslana. Rekstrarstjóri ber ábyrgð á ásýnd 
og ímynd verslana ásamt því að vera yfirmaður verslunarstjóra 
og stýra samskiptum við erlenda samstarfsaðila.
HÆFNISKRÖFUR:
    •  Þekking og góð reynsla af verslun, þjónustu                    
       og/eða rekstri sem nýtist í starfi
    •  Framúrskarandi samskiptahæfileikar
    •  Lausnamiðuð hugsun og skipulagshæfileikar
BESTSELLER á Íslandi rekur í dag 10 verslanir, staðsettar í 
Kringlunni og Smáralind ásamt netverslun en starfsmannafjöldi 
er um 130 manns. 
Um er að ræða spennandi tækifæri til að verða hluti af öflugum 
hópi starfsmanna sem vinnur fyrir áhugaverð alþjóðleg vöru-
merki í beinu samstarfi við erlenda samstarfssaðila. 
Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar nk. Hægt er að 
sækja um á bestseller.is  
Allar frekari upplýsingar veitir Sólrún Hjaltested, mannauðsstjóri 
í síma 575 4000.

RANNSÓKNASTOFA 
Í LYFJA- OG EITUREFNAFRÆÐI 

Á réttarefnafræðideild/eiturefnafræðideild Rannsóknastofu 
í lyfja- og eiturefnafræði er laust til umsóknar 100% starf. 

Starfið felst í sérhæfðri vinnu og þróun aðferða við 
réttarefnafræðilegar rannsóknir og mælingar á lyfjum í 
efnis- og líkamssýnum. Starfsmaður ber ábyrgð á verkefnum 
og verkþáttum er krefjast faglegrar hæfni og sérþekkingar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í lyfjafræði, líffræði eða efnafræði 
• Reynsla af vinnu með LC-MS-MS, GC-MS 
 og/eða HPLC er æskileg 
• Menntun og reynsla af réttarefnafræðilegum 
 rannsóknum er æskileg 
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Áreiðanleiki, nákvæmni, frumkvæði og 
 sjálfstæði í starfi 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í lyfjafræði, líffræði eða efnafræði 
• Reynsla af vinnu með LC-MS-MS, GC-MS 
 og/eða HPLC er æskileg 
• Menntun og reynsla af réttarefnafræðilegum 
 rannsóknum er æskileg 
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Áreiðanleiki, nákvæmni, frumkvæði og 
 sjálfstæði í starfi 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2018. 

Umsóknir og allar nánari upplýsingar eru á heimasíðu HÍ: 
http://www.hi.is/laus_storf 

LEDIG STILLING SOM  
RESEPSJONIST/SEKRETÆR

Den norske ambassaden i Reykjavik har ledig 50% stilling 
som resepsjonist/sekretær  fra mandag 28. mai 2018 med 
arbeidstid fra 0900-1300, mandag-fredag.  

Arbeidsoppgavene omfatter resepsjons-, sentralbord- og 
sekretærtjeneste. Vi søker en person med en positiv, fleksi-
bel og service-orientert innstilling som trives med å møte 
publikum, og som arbeider nøyaktig og med god orden.  

Søkere bør ha utdanning og/eller erfaring innen sekre-
tærtjeneste/administrasjon, og helst også erfaring med 
telefon- og publikumstjenester. Vi krever gode kunnskaper 
i islandsk, skandinavisk (helst norsk) og engelsk, både 
muntlig og skriftlig. Vi ønsker dessuten kjennskap til 
islandsk administrasjon og helst også kunnskap om Norge 
og norske forhold. 

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til  
ambassaden på telefon 520 0700. Søknad med CV sendes 
til emb.reykjavik@mfa.no.  innen 5. mars 2018.



CONSULAR CLERK/CASHIER

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu  
Consular Clerk/Cashier lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2018.   
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  

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

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the  
position of  Consular Clerk/Cashier. The closing date for the  
postion is February 23, 2018. Application forms and further  

information can be found on the Embassy’s home page:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

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

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY:  The U.S. Mission provides equal  
opportunity and fair and equitable treatment in employment to all people  
without regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, 

political affiliation, marital status, or sexual orientation

Gæðastjóri hjá Stjörnugrís hf.

Fyrirtækið

Starfið

Hæfniskröfur

Um er að ræða

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.

er rótgróið og traust framleiðslufyrirtæki á Kjalarnesi.

felst í alhliða umsjón með gæðaeftirliti og skráningu, sannprófunum og innri úttektum á gæðakerfi,

þjálfun og skráningu starfsfólks, umsjón með dýravelferð og mánaðarlegum sannprófunum á HACCP kerfi

auk úttektar á meindýravörnum. Gæðastjóri annast jafnframt samskipti um innkaup á rekstrarvöru m.a. fyrir

rannsóknarstofu auk þess að annast samskipti við dýralækna og móttöku í reglubundnu eftirliti auk annarra

tilfallandi daglegra starfa.

eru að umsækjendur hafi háskólamenntun sem hentar í starfið og haldbæra þekkingu og

reynslu af sambærilegum störfum. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, skipulagshæfni, útsjónarsemi,

reglusemi og metnað til árangurs í starfi. Styrkur í mannlegum samskiptum er nauðsynlegur, sem og reynsla

af stjórnun.

áhugavert atvinnutækifæri fyrir t.d. þá sem búa í Mosfellsbæ eða nágrenni.

er til og með 26. febrúar nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega. Vinsamlega sendið

umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendið rafpóst og

tilkynnið þátttöku. Vinsamlega athugið að upplýsingar eru eingöngu veittar hjá STRÁ ehf.

, veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá

kl.13-15 alla virka daga.

Upplýsingamiðlun 
Frumkvæðiseftirlit/OPCAT

Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða í tvö störf.

Upplýsingavinnsla og -miðlun.  Leitað er að starfsmanni til að 
sinna reifunum, samantektum, fréttaskrifum og vinnslu á efni í 
gagnagrunn, á heimasíðu og í skýrslur úr úrlausnum og öðrum 
viðfangsefnum umboðsmanns. Viðkomandi þarf að hafa menntun 
og reynslu sem nýtist í starfinu. Þekking á opinberri stjórnsýslu og 
stjórnsýslurétti er kostur. Gerð er krafa um góða kunnáttu í íslensku 
og ensku og gott vald á ritun texta á íslensku.

Frumkvæðis- og OPCAT-eftirlit. Leitað er að starfsmanni til að vinna 
við frumkvæðiseftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og 
sérstakt  OPCAT-eftirlit vegna samnings Sameinuðu þjóðanna gegn 
pyndingum o.fl., sem beinist að stofnunum og heimilum þar sem 
frelsissviptir einstaklingar dvelja. Sjá nánar frétt á heimasíðu: Um-
boðsmaður tekur við OPCAT-eftirliti. Starfið felst m.a. í undirbúningi 
og framkvæmd athugana á vettvangi og skýrslugerð.  Leitað er 
að einstaklingi með háskólamenntun og starfsreynslu sem nýtist í 
starfinu. Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun á sviði félags- eða 
heilbrigðisvísinda. Gerð er krafa um góða kunnáttu í ensku og einu 
Norðurlandamáli og gott vald á ritun texta á íslensku.

Í báðum tilvikum er leitað að einstaklingum sem hafa til að bera frumkvæði, 
ríka þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum. Áhugasamir sem uppfylla 
ofangreindar hæfnikröfur eru hvattir til að senda inn umsókn. Um starfskjör fer eftir 
kjarasamningi og nánara samkomulagi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og önnur atriði skal senda á 
netfangið postur@umb.althingi.is eða á skrifstofu umboðsmanns Alþingis, Þórshamri, 
Templarasundi 5, 101 Reykjavík, merkt: Starfsumsókn. Þess er óskað að í umsóknum 
verði gerð grein fyrir um hvort starfið er sótt og þekkingu og reynslu umsækjanda 
í samræmi við það sem fram kemur um hvort starf og að staðfesting um slíkt nám 
fylgi. Umsóknarfrestur er til og með 5. mars nk. Upplýsingar um störfin eru veittar hjá 
umboðsmanni Alþingis í síma 510 6700 og nánari upplýsingar um starf umboðs-
manns Alþingis má sjá á vefsíðunni: www.umbodsmadur.is.

Lögfræðingur 
Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða lögfræðing 
til starfa hjá embættinu. 

Leitað er að einstaklingi með embættispróf í lögfræði 
eða grunnnám í lögfræði auk meistaraprófs í greininni 
auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi lagt sig 
eftir stjórnsýslurétti eða skyldum greinum í námi eða hafi 
starfsreynslu á því sviði.

Um er að ræða krefjandi starf á sviði lögfræði. Lögð 
er áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að 
greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna og hafi gott 
vald á ritun texta á íslensku. 

Þeir sem uppfylla ofangreindar hæfniskröfur og áhuga 
hafa á starfinu eru hvattir til að senda inn umsókn, 
einnig nýútskrifaðir lögfræðingar. Um starfskjör fer eftir 
kjarasamningi og nánara samkomulagi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og 
annað skal senda á netfangið postur@umb.althingi.is  
eða á skrifstofu umboðsmanns Alþingis, Þórshamri, 
Templarasundi 5, 150 Reykjavík, merkt: „Starfsumsókn - 
lögfræðingur“. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 
nk. Upplýsingar um starfið eru veittar hjá umboðsmanni 
Alþingis í síma 510 6700. 

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og 
sinnir því með úrvinnslu kvartana og málum sem hann tekur upp að eigin 
frumkvæði. Í störfum hjá umboðsmanni Alþingis reynir því á reglur um hin 
ýmsu svið stjórnsýslunnar auk lögfræðilegra álitaefna á sviði stjórnskipunar og 
mannréttindareglna. Embættið býr yfir góðu lögfræðibókasafni á sínu sviði og 
starfsfólk er hvatt til endurmenntunar. Nánari upplýsingar um starf umboðsmanns 
Alþingis má sjá á vefsíðu embættisins:  www.umbodsmadur.is

Þórshamri, Templarasundi 5 - 101 Reykjavík
Sími 510 6700 - Fax 510 6701 - postur@umb.althingi.is

Lögfræðingur 
Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða lögfræðing 
til starfa hjá embættinu. 

Leitað er að einstaklingi með embættispróf í lögfræði 
eða grunnnám í lögfræði auk meistaraprófs í greininni 
auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi lagt sig 
eftir stjórnsýslurétti eða skyldum greinum í námi eða hafi 
starfsreynslu á því sviði.

Um er að ræða krefjandi starf á sviði lögfræði. Lögð 
er áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að 
greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna og hafi gott 
vald á ritun texta á íslensku. 

Þeir sem uppfylla ofangreindar hæfniskröfur og áhuga 
hafa á starfinu eru hvattir til að senda inn umsókn, 
einnig nýútskrifaðir lögfræðingar. Um starfskjör fer eftir 
kjarasamningi og nánara samkomulagi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og 
annað skal senda á netfangið postur@umb.althingi.is  
eða á skrifstofu umboðsmanns Alþingis, Þórshamri, 
Templarasundi 5, 150 Reykjavík, merkt: „Starfsumsókn - 
lögfræðingur“. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 
nk. Upplýsingar um starfið eru veittar hjá umboðsmanni 
Alþingis í síma 510 6700. 

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og 
sinnir því með úrvinnslu kvartana og málum sem hann tekur upp að eigin 
frumkvæði. Í störfum hjá umboðsmanni Alþingis reynir því á reglur um hin 
ýmsu svið stjórnsýslunnar auk lögfræðilegra álitaefna á sviði stjórnskipunar og 
mannréttindareglna. Embættið býr yfir góðu lögfræðibókasafni á sínu sviði og 
starfsfólk er hvatt til endurmenntunar. Nánari upplýsingar um starf umboðsmanns 
Alþingis má sjá á vefsíðu embættisins:  www.umbodsmadur.is

Þórshamri, Templarasundi 5 - 101 Reykjavík
Sími 510 6700 - Fax 510 6701 - postur@umb.althingi.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Almenn menntun.
• Almenn ökuréttindi og meirapróf.
• Vinnuvélaréttindi.
• Reynsla af ámóta störfum æskileg.
•	 Reynsla	af	vegheflun	er	æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp.
• Góð kunnátta í íslensku.

Vélamenn á Reyðarfirði 
og á Höfn í Hornafirði

Starfssvið
•	 Almenn	dagleg	þjónusta	á	vegakerfinu	
 á starfssvæðum Vegagerðarinnar 
	 á	Höfn	í	Hornafirði	og	á	Reyðarfirði.
• Viðhald á t.d. vegstikum, umferðarmerkjum 
 og öðrum vegbúnaði.
• Ýmis vinna í starfsstöð. 

Tvö störf vélamanna á þjónustustöðvum Vegagerðarinnar á Reyðarfirði 
og á Höfn í Hornafirði eru laus til umsóknar. Um er að ræða 100% störf.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og Starfsgreinasambands Íslands.
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2018. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið 
starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum 
um	þá	menntun	og	hæfni	sem	óskað	er	eftir.	Æskilegt	er	að	starfsmaður	geti	hafið	störf	sem	fyrst.
Nánari	upplýsingar	um	störfin	veitir	Davíð	Þór	Sigfússon	byggingafræðingur	í	síma	522	1945	
og í gegnum netfangið david.th.sigfusson@vegagerdin.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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VIÐHALDSSTJÓRI
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða leitar að ö�ugum aðila í starf 
viðhaldsstjóra en um er að ræða nýtt starf sem viðkomandi mun 
taka þátt í að móta.  Í star�nu felast �ölbreytt verkefni sem snúa að 
umsjón með viðhaldi og viðgerðum á tækja�ota félagsins en hann 
samanstendur af 7 jarðborum, borbúnaði og tækjum til �utninga. 
Viðkomandi mun sjá um gerð viðhaldsáætlana, eftirfylgni með 
aðkeyptri vinnu vegna viðhalds, umsjón með innkaupum og 
varahlutalager félagsins. 
Starfsstöð félagsins er á Selfossi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
·   Hafa lokið námi í vélstjórn, vélvirkjun, bifvélavirkun eða skyldum greinum
·   Reynsla af viðhaldi og viðgerðum stórra tækja og/eða vinnuvéla
·   Góð samskiptahæfni og hæfni til að vinna í kre�andi vinnuumhver�
·   Sjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð
·   Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
·   Góð almenn tölvukunnátta

Ræktunarsamband Flóa og Skeiða | Gagnheiði 35 | 800 Selfossi | Sími 480 8500 | raekto.is

Upplýsingar um star�ð veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í síma 585-5290 eða tor�p@raekto.is.
Sækja skal um star�ð fyrir 28. febrúar næstkomandi.

Stapi lífeyrissjóður leitar að metnaðarfullum sérfræðingi í lánadeild á skrifstofu sjóðsins á Akureyri. 
Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra sjóðsins. Um er að ræða tímabundið starf til eins árs með 
möguleika á framtíðarstarfi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
• Þjónusta og upplýsingagjöf til sjóðfélaga
• Framkvæmd greiðslu- og lánshæfismats
• Skjalagerð vegna sjóðfélagalána
• Samskipti við fjármálastofnanir og fasteignasala 

vegna umsýslu sjóðfélagalána

Sérfræðingur í lánadeild

Stapi lífeyrissjóður varð til 
með sameiningu Lífeyrissjóðs 
Austurlands og Lífeyrissjóðs 
Norðurlands árið 2007. Starfssvæði 
sjóðsins nær frá Hrútafirði í 
vestri að Skeiðarársandi í austri. 
Sjóðurinn nær þannig til allra 
byggðakjarna á Norður- og 
Austurlandi. Eignir Stapa nema 
ríflega 200 milljörðum króna. Virkir 
sjóðfélagar eru um 14 þúsund og 
lífeyrisþegar rúmlega 9 þúsund 
talsins. Starfsmenn Stapa eru 
17 og skrifstofur sjóðsins eru á 
Akureyri og í Neskaupstað.

Strandgötu 3, 600 Akureyri
Egilsbraut 25, 740 Neskaupstað

Sími 460 4500
www.stapi.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
• Reynsla af lánamálum og þekking á 

skuldabréfum er kostur
• Góð tölvuþekking t.d. í Excel
• Jákvætt viðhorf og færni í mannlegum 

samskiptum
• Nákvæm og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Steinar Jóhannsson (johann@stapi.is), 
framkvæmdastjóri Stapa. Umsóknarfrestur er til og með 5. mars. Umsækjendur skulu skila inn 
ítarlegri starfsferilskrá og kynningarbréfi í ráðningarkerfið Alfreð (www.alfred.is eða appið Alfreð).

Stapi lífeyrissjóður leitar að metnaðarfullum sérfræðingi í starf áhættustjóra á skrifstofu sjóðsins á Akureyri. 
Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra sjóðsins.

Helstu verkefni:
• Umsjón með skipulagi og framkvæmd áhættu-

stýringar og innra eftirlits 
• Umsjón með mótun áhættustefnu og áhættu-

stýringarstefnu
• Eftirlit með markaðsáhættu, fjárfestingar-

ákvörðunum og áreiðanleika gagna sjóðsins
• Framkvæmd greininga og eftirlits
• Heildaryfirsýn yfir verkferla, áhættumöt, skýrslur 

innri endurskoðanda, innri úttektir, o.fl. 
• Samskipti, skýrslugerð og miðlun upplýsinga til 

eftirlitsaðila og stjórnenda

Áhættustjóri

Stapi lífeyrissjóður varð til 
með sameiningu Lífeyrissjóðs 
Austurlands og Lífeyrissjóðs 
Norðurlands árið 2007. Starfssvæði 
sjóðsins nær frá Hrútafirði í 
vestri að Skeiðarársandi í austri. 
Sjóðurinn nær þannig til allra 
byggðakjarna á Norður- og 
Austurlandi. Eignir Stapa nema 
ríflega 200 milljörðum króna. Virkir 
sjóðfélagar eru um 14 þúsund og 
lífeyrisþegar rúmlega 9 þúsund 
talsins. Starfsmenn Stapa eru 
17 og skrifstofur sjóðsins eru á 
Akureyri og í Neskaupstað.

Strandgötu 3, 600 Akureyri
Egilsbraut 25, 740 Neskaupstað

Sími 460 4500
www.stapi.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði fjármála, verk- eða 

tölfræði, próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.
• Reynsla af fjármálamarkaði, áhættustýringu 

eða greiningarvinnu sem nýtist í starfi
• Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og 

frumkvæði í starfi
• Hæfni í að greina tölulegar upplýsingar og að 

setja þær fram með skipulögðum hætti
• Frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Steinar Jóhannsson (johann@stapi.is), 
framkvæmdastjóri Stapa. Umsóknarfrestur er til og með 5. mars. Umsækjendur skulu skila inn 
ítarlegri starfsferilskrá og kynningarbréfi í ráðningarkerfið Alfreð (www.alfred.is eða appið Alfreð).

ÖRYGGISVERÐIR 
SECURITY GUARDS

(pERmAnEnT AnD TEmpoRARY poSITIonS)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar 
 lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2018.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  

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

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual  
for the position of  Security Guard.  

The closing date for this postion is February 25, 2018. 
Application forms and further information can be found on the 

Embassy’s home page:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

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

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY:  The U.S. Mission provides equal  
opportunity and fair and equitable treatment in employment to all people  
without regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, 

political affiliation, marital status, or sexual orientation
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Yfirlæknir á sviði eftirlits 
Embætti landlæknis óskar eftir að ráða lækni í hlutastarf til að vinna að eftir-
liti með lyfjanotkun landsmanna og ávísanavenjum lækna. Landlæknir starf-
rækir lyfjagagnagrunn um lyfjaávísanir og afgreiðslu lyfja í þeim tilgangi að 
tryggja gæði heilbrigðisþjónustunnar og öryggi sjúklinga.  
 
Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á almenna þekkingu í 
læknisfræði, samskiptahæfni og fagmennsku.  

Helstu verkefni 
 Stuðla að skynsamlegri notkun 

landsmanna á lyfjum. 
 Hafa almennt eftirlit með 

ávísunum lækna á lyf, einkum 
ávana-, fíknilyf og sýklalyf. 

 Miðla upplýsingum um lyfja-
ávísanir einstaklinga til lækna, m.a. 
til að auka öryggi í lyfjaávísunum. 

 Nota upplýsingar úr grunninum við 
gerð áætlana um gæðaþróun í 
heilbrigðisþjónustu. 

 Samskipti við helstu aðila innan-
lands og utan um eftirlit með 
lyfjaávísunum.  

 Önnur verkefni að beiðni  
landlæknis og sviðsstjóra.   

Kröfur um þekkingu og hæfni 
 Sérfræðimenntun í læknisfræði.  
 Víðtæk starfsreynsla sem 

sérfræðilæknir. 
 Góð færni í að rita íslensku.  
 Almenn tölvukunnátta.  
 Jákvæðni og lipurð í mannlegum 

samskiptum.  
 Sjálfstæði í vinnubrögðum og 

skipulagshæfni. 
 Starfsreynsla á sviði stjórnsýslu er 

kostur.   
 

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri sviðs eftirlits og frávika en viðkomandi mun vinna í 
nánu samstarfi við teymi sérfræðinga sem hefur umsjón með lögbundnu lyfjaeftirliti 
landlæknis, auk sérfræðinga á sviði heilbrigðisupplýsinga og sóttvarnalækni. 
Umsókn með ítarlegri ferilskrá þar sem fram kemur ástæða umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið sendist til Embættis landlæknis, á 
netfangið annabara@landlaeknir.is.  
Frekari upplýsingar um starfið veitir Anna Björg Aradóttir, sviðsstjóri eftirlits og  
frávika, netfang: annabara@landlaeknir.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2018. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.  
Laun eru skv. kjarasamningi fjármála– og efnahagsráðherra og Læknafélags Íslands.  
Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Frekari upplýsingar

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi háskólafélags.

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2018.

Upplýsingar veitir Stefán Lofur Stefánsson, deildarstjóri framkvæmdardeildar, í síma 441-0000 
eða í tölvupóstistefan@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

Kópavogsbær leitar að verkefnastjóra á framkvæmdardeild Kópavogs

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

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.

Starfsmaður í mötuneyti í  
Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða starfsmann í 
mötuneyti skólans. Um er að ræða hlutastarf og er vinnutími frá  
kl. 09:00-13:00. Starfið felur í sér afgreiðslu, undirbúning málsverða 
og frágang. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af vinnu í 
mötuneyti og/eða menntun á þessu sviði.

Áríðandi er að viðkomandi eigi gott með samskipti og  
sé þjónustulipur.

Laun eru skv.  samningi SFR- stéttarfélags í almannaþjónustu og 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma 594 4000 
hjá skrifstofustjóra eða umsjónarmanni mötuneytis og umsóknir 
skulu sendar á mk@mk.is.

Skólameistari  

 

Verkefnastjóri hjá Frjálsíþróttasambandi Íslands, sumarstarf 
Frjálsíþróttasamband Íslands óskar eftir að ráða sjálfstæðan og drífandi verkefnastjóra á 
skrifstofu FRÍ í sumar. Leitað er að háskólanema eða einstaklingi með reynslu á sviði 
íþróttamála eða kennslustarfa, 20 ára eða eldri. 
 
Hvað þarft þú að hafa til að bera? 

● Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
● Áhuga og getu til að styrkja ímynd FRÍ á samfélagsmiðlum 
● Færni til að skrifa skemmtilegar fréttir og færslur um frjálsar 
● Getuna til þess að stýra verkefnum sjálf(ur) 

 
Hvað bjóðum við uppá? 

● Áhugavert og lifandi starf í íþróttahreyfingunni 
● Möguleikann á því að bæta frjálsíþróttahreyfinguna og samfélagið um leið  
● Möguleika á hlutastarfi með skóla til framtíðar 
● Gott tækifæri til að læra og bæta sig í fjölbreyttu og krefjandi starfi 

 
 
Unnið er náið með framkvæmdastjóra og stjórn FRÍ auk þess að vera í sambandi við 
aðildarfélög sambandsins um land allt. 
 
Upphaf starfs er í maí skv. nánara samkomulagi og starfslok að hausti skv. samkomulagi, en 
einnig möguleiki á hlutastarfi með skóla. 
 
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið sumarstarf@fri.is í síðasta lagi sunnudaginn 23. 
apríl.  
 

 

Verkefnastjóri hjá  
Frjálsíþróttasambandi 
Íslands
Frjálsíþróttasamband Íslands leitar nú að sjálfstæðum og drífandi 
verkefnastjóra á skrifstofu FRÍ. Við leitum að góðri manneskju 
með menntun og/eða viðeigandi reynslu á sviði íþróttamála eða 
kennslustarfa, 20 ára og eldri. 

Hvað þarft þú að hafa til að bera?

•	 Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
•	 Áhuga og getu til að bæta ímynd FRÍ á  

samfélagsmiðlum 
•	 Færni til að skrifa skemmtilegar fréttir og  

færslur um frjálsar 
•	 Reynslu af stjórnun verkefna eða getu til að stýra  

verkefnum á eigin spýtur

Hvað bjóðum við uppá? 
•	 Áhugavert og lifandi starf í íþróttahreyfingunni 
•	 Möguleikann á því að bæta frjálsíþróttahreyfinguna og 

samfélagið um leið 
•	 Gott tækifæri til að læra og bæta sig í fjölbreyttu og  

krefjandi starfi 

Verkefnastjóri vinnur náið með framkvæmdastjóra og stjórn FRÍ 
auk þess að vera í sambandi við aðildarfélög sambandsins um 
land allt. Upphaf starfs er í apríl eða maí skv. nánara samkomulagi. 

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið fri@fri.is í síðasta lagi 
miðvikudaginn 28. febrúar. Nánari upplýsingar veittar í gegnum 
sama netfang.
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Skólafólk óskast í símsölu
Líftryggingaumboð Íslands ehf. óskar eftir öflugum aðilum í símsölu 

á kvöldin. Tilvalið fyrir skólafólk og aðra sem vilja komast í vel launað 
hlutastarf. Hentar sem sumarvinna og eins meðfram námi. 

Upplýsingar í síma 571-5011 eða gegnum  
tölvupóstfangið magnus@kml.is

RAFEINDAVIRKJAR 
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir 

rafeindavirkjum til starfa við þjónustu og viðgerðir á 
siglinga- og fiskileitartækjum. 

Starfið er fjölbreytt og áhugaverður tími framundan. 

Viðkomandi þarf að vera samviskusamur, geta starfað 
sjálfstætt og hafa ríka þjónustulund. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
simberg@simberg.is 

Simberg ehf. er sölu- og þjónustufyrirtæki með umboð 
fyrir Simrad og Kongsberg.

 
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir rafeindavirkjum til starfa við þjónustu og 
viðgerðir á siglinga- og fiskileitartækjum. Starfið er fjölbreytt og áhugaverður tími 
framundan. 

Viðkomandi þarf að vera samviskusamur, geta starfað sjálfstætt og hafa ríka 
þjónustulund. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 

simberg@simberg.is 

Simberg ehf er sölu- og þjónustufyrirtæki með umboð fyrir Simrad og Kongsberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Bókasafns- og upplýsingafræðingur
 • Tónmenntakennari og kórstjóri
 • Umsjónakennari á miðstigi
 • Skólaliði

Urriðaholtsskóli
 • Deildarstjórar leikskóladeildar

Lundaból
 • Leikskólakennari

Móaflöt - skammtímavistun fyrir
fötluð börn og ungmenni
 • Starfsfólk

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

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

ÖXULL TIGSUÐA  
LOGSKERA SLÍPA 
RYÐFRÍTT STÁL 
HNOÐA BEYGJA 
LOKKA KLIPPA 
STANSA SKRÚFA 
HERÐA ÁTAK DÆLA 
FÓÐRING MÓTOR 
VINKILL DÆLUSTÖÐ 
TENGJA HLEYPA Á 
DRIF LOKASTÖÐ  
ÞRÝSTIPRÓFA BOLTI 
ÖRYGGISLOKI GÍR 
ÁL  SPJALDLOKI  
STOFNLÖGN PRÓFÍLL 
BORA BRÝNA FRÆSA 
NÝSMÍÐI RAFSUÐA 
ENDURNÝJUN
RENNA LOGSUÐA  

Ertu málmiðnaðarmaður?
Við leitum að úrræðagóðum málmiðnaðarmönnum. Annars vegar leitum við að 
einstaklingi með yfirgripsmikla þekkingu á málmsmíði og viðgerðum til að starfa 
á verkstæði og hins vegar að aðila til að starfa úti í dreifikerfinu. 

Við bjóðum fjölbreytt og krefjandi verkefni og fjölskylduvænan vinnutíma 
milli kl. 8.20 og 16.15

Nánari upplýsingar á veitur.is

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi er laus staða 

umsjónarkennara á miðstigi. 

Í skólanum eru um 670 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða sam-
vinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga 
og Kennarasambands Íslands. Starfið hentar jafnt konum 
sem körlum.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf 1. mars n.k.

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400 og 
á vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is

Umsóknarfrestur er framlengdur til 24. febrúar 2018.

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

Skólastjóri



Skólastjóri við Fellaskóla, Fellabæ
Auglýst er eftir skólastjóra við Fellaaskóla frá og  

með næsta skólaári.

Í Fellaskóla eru að jafnaði um 100 nemendur í 1. – 10. bekk og 
27 starfsmenn. Lítils háttar samkennsla er í skólanum sem er 
vel mannaður réttindakennurum. Skólinn leggur ríka áherslu 
á að sinna jafnt „hvössum skilningi, hagri hönd og hjartanu 
sanna og góða“ í anda Stephans G. Stephanssonar. 

Gott samstarf er með grunnskólunum þremur á Fljóts-
dalshéraði og nú stendur yfir undirbúningur að sameiginlegu 
verkefni um breytta kennsluhætti í skólunum.

Hæfniskröfur:
•	 Grunnskólakennaramenntun er skilyrði
•	 Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg
•	 Reynsla af stjórnunarstörfum
•	 Færni í mannlegum samskiptum, metnaður, frumkvæði 

og skipulagshæfni

Allar frekari upplýsingar veitir Helga Guðmundsdóttir, 
fræðslustjóri Fljótsdalshéraðs í síma 4700 700 eða á netfang-
inu helga@egilsstadir.is.  Umsóknum með ferilskrá skal skila 
á skrifstofu Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12, 700 Egilsstöðum í 
síðasta lagi 15. mars nk.

Netbifreiðasalan óskar eftir að ráða til sín starfs-
mann við sölumennsku á notuðum ökutækjum. 

Um er að ræða fullt starf frá kl. 10-18 mánudaga – fim-
mtudaga, kl. 10-17 föstudaga og annan hvern laugardag frá 
kl. 12-15.

Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Konur eru sérstak-
lega hvattar til að sækja um.

Hæfniskröfur:
•	 Áhugi	á	bílum	og	sölumennsku	–	reynsla	af	bílasölu	 
 er kostur.
•	 Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð.
•	 Fagleg	framkoma	og	framúrskarandi	 
 þjónustulund.
•	 Góð	íslensku-	og	enskukunnátta.

Netbifreiðasalan	leitast	eftir	að	ráða	starfsmann	sem	hefur	
metnað	til	að	veita	framúrskarandi	þjónustu	við	sölu	á	
notuðum ökutækjum. 

Umsóknarfrestur:
4. mars 2018 
Tekið er við umsóknum á:
agnar@nbs.is

MÁLARAR! 
Óska eftir vönum málurum vegna vinnu á höfðuborgasvæðinu

Upplýsingar í síma 899-3844 eða eignamalun@mi.is

 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Fagstjóri lækninga - sérfræðilæknir -  
sálfræðingur 

Þroska- og hegðunarstöð
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laus til umsóknar  
störf fagstjóra lækninga, sérfræðilæknis og sálfræðings á  
Þroska- og hegðunarstöð. 

Fagstjóri lækninga 
 
Starf fagstjóra lækninga er ábyrgðarmikið og 
krefjandi og reynir á frumkvæði, skipulagshæfni og 
samskiptahæfileika. Starfshlutfall er 100% og verður 
ráðið í starfið til 5 ára frá og með 1. apríl eða eftir  
nánara samkomulagi. 
Helstu verkefni og ábyrgð

 Skipulag, verkstjórn og samhæfing innan fagsviðs  
 með forstöðumanni, í samræmi við stefnu og 
 markmið Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

 Er forstöðumanni innan handar við daglegan  
 rekstur stöðvar og er staðgengill hans

 Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á 
 starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga

 Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun  
 klínískra leiðbeininga

 Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
 Tekur þátt í vísinda-, þróunar- og gæðastarfi
 Hefur umsjón með sérnámslæknum stöðvar, veitir 

 fræðslu til nema, nýliða og starfsmanna fagsviðs í 
 samvinnu við aðra starfsmenn stöðvar 

 Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir  
 klínísku starfi samhliða

  
Hæfnikröfur

 Sérfræðingur í barnalækningum eða barna- og 
 unglingageðlækningum 

 Reynsla af starfi við þverfaglega greiningu, ráðgjöf 
 og meðferð barna með frávik í þroska, hegðun  
 og líðan 

 Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
 Reynsla af þróunarstarfi og breytingastjórnun æskileg
 Nám í stjórnun æskilegt
 Hæfni í mannlegum samskiptum
 Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
 Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt 
 Reynsla af og áhugi á teymisvinnu 
 Góð íslenskukunnátta skilyrði

 
Nánari upplýsingar veita 

 Gyða Haraldsdóttir - 513-5150  
 gyda.haraldsdottir@heilsugaeslan.is 

 Óskar Sesar Reykdalsson - 513-5000  
 oskar.reykdalsson@heilsugaeslan.is

Umsóknarfrestur er 12. mars 2018

Sérfræðilæknir 

Starf barna- og unglingageðlæknis eða sérfræðings 
í barnalækningum. Starfið er 100% en lægra starfs-
hlutfall kemur til greina. Æskilegt er að viðkomandi  
geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

Starf barna-og unglingageðlæknis/sérfræðings í 
barnalækningum felst einkum í greiningu, ráðgjöf 
og meðferð barna með þroska-, hegðunar- og 
geðheilbrigðisvanda í þverfaglegu samstarfi við aðra 
sérfræðinga stöðvarinnar. Boðið er upp á fjölbreytt  
starf í örvandi starfsumhverfi og góðum starfsanda. 
Hæfnikröfur

 Sérfræðimenntun í barna- og unglingageðlækningum 
 eða barnalækningum 

 Staðgóð þekking og reynsla af greiningu og meðferð 
 barna með geðheilbrigðisvanda 

 Faglegur metnaður, sjálfstæði í starfi, frumkvæði 
 og öguð vinnubrögð

 Góð hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi og 
 vilji til að starfa í þverfaglegu teymi

 Góð íslenskukunnátta skilyrði 
Upplýsingar veitir

 Gyða Haraldsdóttir - 513-5150  
 gyda.haraldsdottir@heilsugaeslan.is

 Katrín Davíðsdóttir - 513-5150 
 katrin.davidsdottir@heilsugaeslan.is 
Nánari upplýsingar á www.starfatorg.is

Umsóknarfrestur er 12. mars 2018

Sálfræðingur 

100% starf sálfræðings. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

Starf sálfræðings felst einkum í greiningu, ráðgjöf, 
fræðslu og hópmeðferð barna með frávik í þroska, 
hegðun og líðan í þverfaglegu samstarfi við aðra 
sérfræðinga stöðvarinnar. Boðið er upp á fjölbreytt starf  
í örvandi starfsumhverfi og góðum starfsanda. 
Hæfnikröfur

 Löggilding í sálfræði
 Reynsla af þverfaglegri teymisvinnu við greiningu 

 ADHD, hegðunarvanda, kvíða og skyldra raskana 
 Reynsla af notkun helstu sálfræðiprófa fyrir börn og 

 greiningarviðtala s.s. K-SADS og ADIS 
 Reynsla af námskeiðahaldi og stýringu meðferðarhópa 

 fyrir börn og foreldra 
 Færni í mannlegum samskiptum og áhugi og vilji til að 

 starfa í þverfaglegu teymi 
 Sérfræðiviðurkenning á sviði barnasálfræði eða 

 sérhæfing á sviði þroska-, geð- og hegðunarvanda hjá 
 börnum æskileg

Upplýsingar veitir
 Gyða Haraldsdóttir - 513-5150 

 gyda.haraldsdottir@heilsugaeslan.is

Nánari upplýsingar á www.starfatorg.is

Umsóknarfrestur er 5. mars 2018 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélags Íslands. Allar umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjá 
Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Umsóknum skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Auk 
þess skal fylla út eyðublaðið „Umsókn um læknisstöðu“ og setja það í viðhengi, eyðublaðið má nálgast á vef Embættis landlæknis  
(www.landlaeknir.is) undir útgefið efni. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf, og vísinda- og 
rannsóknarstörf. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Nánari upplýsingar á www.starfatorg.is

Þroska- og hegðunarstöð er miðlæg, sérhæfð starfseining innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis. Stöðin er mönnuð 
þverfaglegum starfshópi sem sinnir m.a. greiningu, ráðgjöf, meðferð, fræðslu, rannsóknum, framþróun og starfs-
þjálfun í tengslum við börn sem hafa frávik í þroska, hegðun og/eða líðan. Markhópur starfseminnar eru börn að 18 
ára aldri og foreldrar þeirra.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoð í eldhúsi í Baugi  

· Deildarstjóri í Austurkór  

· Deildarstjóri í Sólhvörfum  

· Leikskólakennari/leiðbeinandi í Austurkór  

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi í Læk  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór  

· Starfsmaður í skilastöðu á Núp  

Grunnskólar

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur   
 -Hörðuvallaskóli  

· Forfallakennari í Kársnesskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
 Vatnsendaskóli

· Íþróttakennari í Álfhólsskóla  

Velferðarsvið

· Starfsmaður í íbúðarkjarna í Kópavogi  

· Starfsmenn óskast í íbúðakjarna fyrir fatlað   
 fólk 

Annað

· Skipulagsfræðingur á skipulags- og   
 byggingardeild 

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Karl

· 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.

Húsvörður

Húsfélagið að Árskógum 6 og 8 í Reykjavík vill ráða húsvörð 
í fullt starf. Í húsinu eru 101 íbúð ásamt bílageymslu. Verkefni 
húsvarðar eru meðal annars: almenn þrif á sameign ásamt 
umsjón með sorpgeymslu, umhirða um lóð, bílastæðum og 
bílageymslu auk minniháttar viðhalds og endurbóta. Gert er 
ráð fyrir að kalla megi húsvörð til þegar nauðsyn krefur utan 
vinnutíma en hluti af kjörum húsvarðar eru afnot af þriggja 
herbergja húsvarðaríbúð á jarðhæð. Búseta í íbúðinni er 
skilyrði. Bent skal á að starfið gæti hentað einkar vel fyrir 
par eða hjón.

Hæfniskröfur:
Kostur er iðn- eða tæknimenntun, lágmarkskunnátta á 
tölvur, dugnaður og frumkvæði. Leitað er að snyrtilegum, 
laghentum og útsjónarsömum einstaklingi með frumkvæði 
til úrbóta. Lögð er áhersla á að umsækjandi sé jákvæður að 
eðlisfari og góður í samskiptum. 

Skriflegar umsóknir berist: 
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða 
netfang starfsumsokn@eignaumsjon.is.
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2018.

Skjól hjúkrunarheimili 
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík 

Sími 522 5600

Á Skjóli hjúkrunarheimili eru  
106 rými á fimm deildum. 

Skjól er stofnaðili að 
hjúkrunarheimilinu Eir í 

Grafarvogi og eru hjúkrunar- 
heimilin rekin í nánu samstarfi. 

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

Laus er staða deildarstjóra á 3. hæð á Skjóli

Hæfniskröfur:

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg
Jákvæðni og góð samskiptahæfni

Helstu verkefni og ábyrgð:

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

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

Umsóknarfrestur er til 28. febrúar nk.

Hjúkrunardeildarstjóri óskast

Umsóknir sendist á gudny@skjol.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Deildarstjóri Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201802/381
Læknanemar, sumarafleysing Landspítali, bráðadeild Reykjavík 201802/380
Læknanemar í SAS teymi Landspítali, bráðadeild Reykjavík 201802/379
Námsstöður deildarlækna Landspítali, bráðalækningar Reykjavík 201802/378
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201802/377
Móttaka og símvarsla Heilbrigðisstofnun Norðurlands Mývatnssveit 201802/376
Upplýsingamiðl./Frumkv.eftirlit Umboðsmaður Alþingis Reykjavík 201802/375
Yfirlæknir á sviði eftirlits Embætti landlæknis Reykjavík 201802/374
Doktorsnemi í efnafræði Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun Reykjavík 201802/373
Lektor í lyfjagerðarfræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201802/372
Lektor í sjúkraþjálfun Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201802/371
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Hagfræðideild Reykjavík 201802/370
Nýdoktor Háskóli Íslands, Hagfræðideild Reykjavík 201802/369
Laganemi Íbúðalánasjóður Reykjavík 201802/368
Laganemi, sumarstarf Íbúðalánasjóður Reykjavík 201802/367
Sérfræðilæknir Þroska- og hegðunarstöð  Reykjavík 201802/366
Fagstjóri lækninga Þroska- og hegðunarstöð  Reykjavík 201802/365
Sálfræðingur Þroska- og hegðunarstöð  Reykjavík 201802/364
Hreyfistjóri Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201802/363
Fulltrúi, þjálfunar- og skírteinad. Samgöngustofa Reykjavík 201802/362
Bókari Alþingi Reykjavík 201802/361
Sjúkraliði í heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201802/360
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201802/359
Embætti skrifstofustjóra Velferðarráðuneytið Reykjavík 201802/358
Vélamenn Vegagerðin Höfn/Reyðarfj. 201802/357
Matráður Vegagerðin Akureyri 201802/356
Verkfræðingur/tæknifræðingur Vegagerðin Borgarnes 201802/355
Starfsmaður í ætagerð Landspítali, sýkla- og veirufræðideild Reykjavík 201802/354
Deildarlæknar Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201802/353
Yfirsálfræðingur Landspítali, sálfræðiþjónusta Reykjavík 201802/352
Sjúkraliði á næturvaktir Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201802/351
Sjúkraliði Landspítali, hjarta-/lungna-/augnsk. Reykjavík 201802/350
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta-/lungna-/augnsk. Reykjavík 201802/349
Sjúkraliðar Landspítali, bráðalyflækningadeild Reykjavík 201802/348
Sjúkraliði Landspítali, krabbameinslækningad. Reykjavík 201802/347
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, skilunardeild Reykjavík 201802/346
Starfsmaður í mötuneyti Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201802/345
Verkefnastjóri húsasafns Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201802/344
Skrifstofu- og fjármálastjóri Framhaldsskólinn á Húsavík Húsavík 201802/343
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Akureyri 201802/342
Starfsfólk í aðlhlynningu Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201802/341
Sjónfræðingur Þjónustu- og þekkingarmiðstöð  Reykjavík 201802/340
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Austurlands Stöðvarfjörður 201802/339
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Austurlands Djúpivogur 201802/338
Sjukraliði, heimahjúkr., sumarafl. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201802/337
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201802/336



Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2018.Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Sérfræðingur á veikstraumssviði

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.

 

Rio Tinto á Íslandi óskar eftir að ráða 
verk- eða tæknifræðing á viðhalds-
svið til að sinna fjöl breyttum störfum 
í viðhaldsmálum á veikstraumssviði 
fyrirtækisins. Um er að ræða skipu-
lagningu og viðhaldsstjórnun á 
smáspennu búnaði er viðkemur fram-
leiðslu-, stýri- og stjórnbúnaði og 
mælitækjum ásamt eftirfylgni verka  
og samskiptum við framleiðsludeildir. 
Við hvetjum konur jafnt sem karla til  
að sækja um starfið.

Starfssvið: 

»  Undirbúningur og verkefnastjórnun 

veikstraumsverkefna 

»  Ráðgjöf og þátttaka í verkefnum 

»  Gerð verklýsinga fyrir viðhaldsverkefni  

og uppfærsla gagna

»  Umsjón með vottun, kvörðun  

og viðhaldi sérhæfðra mælitækja

»  Tæknilegur stuðningur við 

veikstraumshóp

»  Skipuleggja viðhaldsvinnu 

veikstraumshóps rafeindavirkja

»  Samskipti við aðrar deildir og verktaka

Menntunar – og hæfniskröfur: 

»  Verk- eða tæknifræðipróf á rafmagnsviði

»  Sveinspróf í rafeinda- eða rafvirkjun  

er kostur

»  Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð  

og hæfileiki til að vinna í hópi

»  Góðir samskiptahæfileikar 

»  Góð kunnátta í íslensku og ensku 

»  Almenn tölvuþekking

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Lárus Helgi Lárusson í síma: 560 7416.
Vinsamlegast skilið inn umsókn ásamt 
kynningarbréfi á vefsíðu www.riotinto.is.

ERT ÞÚ SNILLINGUR Í RANNSÓKNUM  
OG GREININGUM?
VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM AÐILA TIL AÐ SJÁ UM RANNSÓKNIR, GREININGU OG ÚRVINNSLU GAGNA 
FYRIR FRÉTTABLAÐIÐ, FRÉTTABLAÐIÐ.IS, MARKAÐINN OG GLAMOUR.  
KONUR JAFNT SEM KARLAR ERU HVÖTT TIL AÐ SÆKJA UM. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rannsóknir og greiningar
• Söfnun, úrvinnslu og útgáfa upplýsinga
• Framsetning á gögnum
• Skýrslugjöf

Menntun- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af öflun, greiningu og úrvinnslu gagna
• Reynsla af framsetningu og miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum

Umsókn ásamt kynningarbréfi skal senda á umsoknir@frettabladid.is fyrir 1. mars.
Nánari upplýsingar veitir Elmar Hallgríms Hallgrímsson á elmar@frettabladid.is 
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Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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KAFFIBARÞJÓNAR 
ÓSKAST 

Te & Kaffi leitar að metnaðarfullum og brosmildum 
kaffibarþjónum til að starfa á kaffihúsunum okkar á 

höfuðborgarsvæðinu.

Hjá Te & kaffi starfar fjöldinn allur af hressu og 
metnaðarfullu fólki og nú vantar að bæta í þann góða hóp. 

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingum til að 
takast á við spennandi verkefni á kaffihúsunum okkar.

Aldurstakmark er 18 ár og um framtíðarstörf er að ræða. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is fyrir 28. febrúar 
næstkomandi.

SUMARSTÖRF 

FAGMENNSKA 
ÞJÓNUSTULUND
HEIÐARLEIKI

Viltu vera á góðum stað í sumar?
Við leitum að einstaklingum til starfa 
við ræstingar á dagvinnutíma.

Áhugasamir sendi umsókn 
á stm@ath-thrif.is

Ný og fersk störf
á hverjum degi

www.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

LAGERMAÐUR
Við hjá Flísabúðinni óskum eftir að ráða kraftmikinn  

lagermann í verslun okkar í Stórhöfða 21, 110 Reykjavík.

Vinnutími er frá kl. 9-18 alla virka daga. Laugardaga 10-14 
frá 1. júní til 01.september.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra first

Starfslýsing:

•	 Æskilegt að hafa lyftarapróf.
•	 Móttaka á vörum og öll önnur almenn lagerstörf.
•	 Framúrskarandi þjónustulund.
•	 Sjálfstæði, dugnaður og frumkvæði í starfi.
•	 Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi.
•	 Góð samskiptahæfni, kurteisi og jákvæðni.

Nánari upplýsingar um starfið veitir. Þórður Magnússon 
thordur@flis.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2018. Áhugasamir sendi umsókn ásamt 
ferilskrá til Tryggva Marinóssonar fjármálastjóra, á netfangið tryggvi@geysir.com.

Launafulltrúi og gjaldkeri 
á ármálasviði

Geysir Shops og Arctic Shopping óska eftir að ráða 
til starfa metnaðarfullan og ábyrgan einstakling í starf 

launafulltrúa og gjaldkera á �ármálasvið fyrirtækjanna. 

Vinnsla launa um 130 starfsmanna.
Notast er við NAV launakerfi. 
Umsjón með gjaldkerastarfi, 
útgáfu reikninga og samskipti 
við viðskiptamenn félaganna. 
Starfið felur í sér mikla samvinnu 
og upplýsingagjöf til stjórnenda 
og jafnframt mikil samskipti 
við starfsmenn félaganna. 

HELSTU VERKEFNI

Góð þekking á Navision launa- 
og �árhagskerfi ásamt yfirgripsmikilli 
reynslu af bókhaldsstörfum er skilyrði.
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi og 
vilji til að hafa jákvæð áhrif á starfs-
umhverfi sitt.
Góð almenn tölvukunnátta.
Samskiptalipurð, metnaður 
og ábyrgð í starfi.

HÆFNISKRÖFUR

 Við leitum að aðila sem hefur áhuga og metnað til að 
vinna með okkur og takast á við skemmtilegt verkefni. 

Hjá fyrirtækjunum starfar kraftmikill og 
metnaðarfullur hópur fólks í lifandi umhverfi.

HÁRSNYRTIR
Óskum eftir hársnyrti til starfa á Hársnyrtistofu Dóra. 

Mikil vinna við herraklippingar. 

Upplýsingar veitir Dóri s: 899 6637 eða Inga s: 863 7949.
Einnig má senda á dorioginga@gmail.com 
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Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum  
„VEV-2018-01 Áland, endurnýjun hitaveitu- og raflagna“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá þriðjudeginum 20.02.2018  
https://www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1,  
110 Reykjavík, þriðjudaginn 06.03.2018 kl. 11:00

VEV-2018-01 17.02.2018                                                                                

ÁLAND
ENDURNÝJUN HITAVEITU 

OG RAFLAGNA

Veitur ohf.

Aukin vatnsvinnsla í  
Vatnsendakrikum í Heiðmörk.

Drög að tillögu að matsáætlun

Veitur ohf. áforma að virkja þrjár borholur sem þegar 
eru fyrir hendi í Vatnsendakrikum til viðbótar þeim sem 
fyrirtækið starfrækir í Vatnsendakrikum. Núverandi vinnsla 
Veitna í Vatnsendakrikum er um 190 lítrar á sekúndu og 
hyggst fyrirtækið auka vatnstöku sína þar í skrefum í allt 
að 300 lítra á sekúndu að meðaltali fram til ársins 2030. 
Heildarnýting verður þá í samræmi við útgefið nýtingarleyfi 
Orkustofnunar. Tilgangur framkvæmdarinnar er að auka 
vatnsvinnslu og dreifa henni á fleiri svæði til að auka  
öryggi í afhendingu á neysluvatni í framtíðinni. 

Framkvæmdin er matsskyld samkvæmt 1. viðauka laga nr. 
106/2000 m.s.br. um mat á umhverfisáhrifum. Matsvinnan 
er hafin og eru drög að tillögu að matsáætlun til kynningar 
á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is og á heimasíðu 
Veitna ohf., www.veitur.is. 

Almenningi gefst kostur á að kynna sér þessi drög á 
framangreindum vefsíðum og setja fram athugasemdir í 
tengslum við mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar 
fram til mánudagsins 5. mars 2018. Hægt er að senda 
athugasemdir bréfleiðis á neðangreint póstfang eða með 
tölvupósti á netfangið axel@mannvit.is. 

Frestur til að gera athugasemdir er til 5. mars 2018. 

Mannvit verkfræðistofa 
Axel Valur Birgisson 

Urðarhvarf 6 
203 Kópavogur

Garðabær auglýsir eftir áhugasömum aðilum til að taka þátt í opnu útboði vegna endurnýjunar á knattspyrnu-
grasi á núverandi fjaðurlag aðalvallar á íþróttasvæði Stjörnunnar í Ásgarði.

Lýsing á útboði:
 • Útvegun og fullnaðarfrágangur knattspyrnugrass á núverandi fjaðurlag (púða) á aðalvöll á svæði 
   Stjörnunnar í Ásgarði í Garðabæ.

Helstu kennitölur:
Rif og förgun á núverandi yfirborði - Nýtt knattspyrnugras ofan á núv. fjaðurlag (púða)
 • Flatarmál aðalvallar, 74x111m: 8.214m²

Helstu tímasetningar:
 • Prófun á núverandi fjaðurlagi (púða)  21. mars 2018 
 • Rif og förgun núverandi yfirborðs   30. mars 2018
 • Fullnaðarfrágangur á nýju knattspyrnugrasi 19. apríl  2018

Heildarverki skal að fullu lokið eigi síðar en 19. apríl 2018.

Hægt verður að nálgast útboðsgögnin á vef Garðabæjar, gardabaer.is, frá mánudeginum 19. febrúar kl. 12.

Tilboð skulu hafa borist VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni 20 fyrir opnun tilboða miðvikudaginn 28. febrúar 2018 kl. 11.00.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

ÍÞRÓTTASVÆÐIÐ Í ÁSGARÐI - AÐALVÖLLUR
ENDURNÝJUN Á KNATTSPYRNUGRASI 

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

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

Stuðlaháls 2, Reykjavík  
Stækkun dreifingarmiðstöðvar

ÚTBOÐ NR. 20677
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Áfengis- og tóbaksverslunar 
ríkisins, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við að reisa við- 
byggingu við norðurhlið núverandi vöruhúss 2. Viðbyggingin er 
stálgrindarhús byggt utan á núverandi vöruhús 2. Útveggir eru 
gerðir úr timburásum, klæddir að utan með OSB krossviði og 
stálklæðningu og að innan með krossviði. Þak er byggt úr sam-
lokueiningum klætt með þakpappa. Gólfplata er með einangrun  
og er vélslípuð.  Frárennslislagnir í grunni og utan sökkuls eru 
utan útboðs en gröftur fyrir lögnum og fylling fylgir jarðvinnu í 
útboði. Helstu verkþættir við fullnaðarfrágang að utanverðu eru 
klæðning útveggja, enduruppsetning klæðninga á eldra húsi, 
uppsetning hurða og frágangur á þaki. Helstu verkþættir við 
fullnaðarfrágang að innanverðu eru einangrun og rakavarnar- 
lag á útvegg ásamt krossviðarklæðningu og málun.

Helstu magntölur eru:
Mótafletir    115      m2
Steinsteypa   131      m3
Stálvirki í burðarvirki       19.100  kg
Þakflötur    485      m2
Klæðning útveggs að utan  182      m2
Klæðning útveggs að innan  165      m2

Vettvangsskoðun verður haldin 23. febrúar kl. 13:00 að  
viðstöddum fulltrúa verkkaupa.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 31. ágúst 2018. 

Útboðsgögn verða aðgengilega á vef Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is frá og með þriðjudeginum 20. febrúar nk. Tilboðin 
verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 20. mars 2018 kl. 
14.00.

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.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Bátur til sölu

ÚTBOÐ Á 
TJÓNAHLUTUM

Til sölu SV-bátur um 6  metrar á lengd. Báturinn fór 
að hluta til á kaf. Báturinn stendur við Nesbraut 10 á 
Reyðarfirði.  Nánari upplýsingar og myndir má finna 
á útboðssíðu VÍS utbod.vis.is   

Fiskikör til sölu

ÚTBOÐSVEFUR VÍS

Til sölu 80 fiskikör sem eru skemmd m.a. af völdum 
sóts og hita. Körin eru á hafnarsvæðinu á Húsavík. 
Ásamt körunum er einnig til sölu 40 feta frystigámur 
sem er skemmdur af völdum bruna. Nánari upplýs-
ingar má finna  á útboðssíðu VÍS utbod.vis.is  

Útboð á tjónahlutum fara fram á útboðsvef VÍS einu 
sinni í viku. Þau hefjast á föstudögum og þeim lýkur á 
hádegi á mánudögum. Frekari upplýsingar má finna á 
utbod.vis.is



Landsnet óskar eftir tilboðum í gerð vegslóðar, jarðvinnu og undirstaðna undir tvær 220 kV háspennulínur eins og 

lýst er í útboðgögnum IS3&4-01. Verkið felst í að leggja vegslóð, grafa fyrir og staðsteypa undirstöður, bora og 

koma fyrir bergboltum og vinna það annað sem tiltekið er og lýst í útboðsgögnum:

- Lagning vegslóðar og gerð mastursplana

- Gröftur fyrir undirstöðum

- Staðsteypa undirstaðna

- Borun og grautun bergbolta

- Leggja til og koma fyrir jarðskautum

- Frágangur í verklok

- Nánari lýsingu á verkinu er að finna í útboðsgögnum þessum.

Upphaf verks er 5. maí 2018 og verkinu skal lokið fyrir 1. nóvember 2018. Útboðsgögn verða aðgengileg á 

útboðsvef Delta e-sourcing frá og með 21. febrúar næstkomandi, sjá nánari upplýsingar á www.utbodsvefur.is.

Tilboðum skal skila rafrænt fyrir kl. 14:00, 28. mars 2018. 

Tilboð verða opnuð hjá Landsneti, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík 

að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

LYKLAFELL – HAFNARFJÖRÐUR
Ísallínur 3 og 4 - Jarðvinna, vegslóð og undirstöður

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Landsnet óskar eftir tilboðum í gerð vegslóðar, jarðvinnu og undirstaðna undir tvær 220 kV háspennulínur eins og  

lýst er í útboðsgögnum LY1 – 01. Reist verður tæplega 24 km löng 220 kV háspennulína, Lyklafellslína 1, frá 

Sandskeiði skammt vestan Lyklafells að Hrauntungum í Hafnarfirði um 3,5 km sunnan við álverið í Straumsvík. 

Innifaldar í verkinu eru einnig framkvæmdir við Búrfellslínu 3 og Kolviðarhólslínu 1 við Sandskeið og í Hafnarfirði. 

Ráðgerðar framkvæmdir í þessu verki eru í höfuðatriðum eftirfarandi:
a. Leggja slóðir og plön að mastursstæðum í línunum þar sem þess er þörf.

b. Framleiða og koma fyrir forsteyptum eða staðsteyptum undirstöðum.

c. Framleiða og koma fyrir stagfestum, ýmist forsteyptum staghellum eða bergboltum.

d. Leggja til og koma fyrir jarðskautum.

e. Nauðsynleg jarðvinna til að ljúka ofantöldum verkliðum.

Lyklafellslína 1 mun liggja um fimm sveitarfélög; Mosfellsbæ, Kópavog, Garðabæ, Reykjavík og Hafnar�örð. 

Upphaf verks er 05. maí 2018 og verkinu skal lokið fyrir 15. apríl 2019. Útboðsgögn verða aðgengileg á 

útboðsvef Delta e-sourcing frá og með 21. febrúar næstkomandi, sjá nánari upplýsingar á www.utbodsvefur.is. 

Tilboðum skal skila rafrænt fyrir kl. 11:00, 28. mars 2018. 

Tilboð verða opnuð hjá Landsneti, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík 

að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

LYKLAFELL – HAFNARFJÖRÐUR
Lyklafellslína 1 - Jarðvinna, vegslóð og undirstöður

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Aðalvöllur Fylkis. Flóðlýsing, útboð nr. 14166.
• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2018 – útboð 1.  
 Vestan Kringlumýrarbrautar, útboð 14159
• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2018 – útboð 2.  
 Austan Kringlumýrarbrautar, útboð 14160

• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2018 – útboð 3.  
 Austan Reykjanesbrautar, útboð 14161

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

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEV-
2018-04 Dreifistöðvar Veitna utanhússviðgerðir og málun 
sumarið 2018“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá þriðjudeginum 13.02.2018  
https://www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1,  
110 Reykjavík, fimmtudaginn 01.03.2018 kl. 10.30.

VEV-2018-04 10.02.2018                                                                                

DREIFISTÖÐVAR VEITNA 
UTANHÚSSVIÐGERÐIR 

OG MÁLUN SUMARIÐ 2018

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum 
„VEV-2018-05 Hitaveita frá Deildartungu endurnýjun 
aðveituæðar 2018 Kjalardalur - Akranes“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá þriðjudeginum 13.02.2018  
https://www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 110 
Reykjavík, fimmtudaginn 01.03.2018 kl. 11:00

VEV-2018-05 10.02.2018                                                                                                                                   

HITAVEITA FRÁ DEILDARTUNGU 
ENDURNJUN AÐVEITUÆÐAR 2018

KJALARDALUR - AKRANES

Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR  29 L AU G A R DAG U R   1 7 .  f e b r úa r  2 0 1 8



BYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

www.manalind.is  Lágmúla 6   sími 511 1020

SÖLUSÝNING

Breiðakur 9 Garðabæ laugardag 17. febrúar 
og sunnudag 18. febrúar frá 15.00-16.00

Glæsileg og vel skipulögð raðhús í �ölskylduvænu hver�. 
Teiknuð af Sigurði Hallgrímssyni arkitekt. 
Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi.
Stutt í afhendingu.

 Thelma Víglundsdóttir,  lögg.fasteignasali
 thelma@manalind.is   sími: 860 7400

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

OPIÐ HÚS

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

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

Virkilega fallegt 301,7 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með 
innbyggðum tvöföldum 45,6 fm. bílskúr á rólegum stað við Ystasel. 
Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð hið innra í gegnum 
tíðina og húsið var málað að utan árið 2016.   
Bjartar og glæsilegar stofur með mikilli lofthæð og útgengi á  
nýflotaðar svalir til norðurs. Sjónvarpsstofa. Fimm herbergi. 
Sólskáli með heitum potti. Húsið stendur á 700,0 fm. ræktaðri lóð 
með skjólsælli hellulagðri verönd til suðurs.
Mögulegt væri að gera litla aukaíbúð á neðri hæð hússins.

Eignin verður til sýnis í dag, laugardag,  frá kl. 13.30 – 14.00  

OPIÐ 

HÚS

Ystasel 24 
Vandað og vel staðsett einbýlishús
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Ábyrgðarmaður Domusnova: Haukur Halldórsson, hdl., lgf.

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

vilborg@domusnova.is
S: 6918660
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Ábyrgðarmaður Domusnova: Haukur Halldórsson, hdl., lgf.

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

vilborg@domusnova.is
S: 6918660
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Norðurhella 9 – Byggingarlóð í Hafnarfirði

Mjög góð byggingalóð fyrir allt að 820fm. atvinnuhúsnæði.
Heimilt að byggja gistiheimili.

Samþykktar teikningar fyrir 16 hótelíbúðir fylgja með í kaupverði.
Gert er ráð fyrir stærðum íbúða frá 30-45fm..  Birt flatarmál samtals 
819,2fm.

Gatnagerðargjöld greidd.

Byggingarhæf nú þegar.

Ásett verð kr. 60,0millj

Upplýsingar gefur Agnar Agnarsson, lgfs. s. 820-1002 eða  
agnar@domusnova.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Sérlega falleg 4ra herbergja 
útsýnisíbúð í Sigvaldahúsi

131 fm þar af er bílskúr 20,2 fm
Frábært skipulag og hönnun
Glæsilegar bjartar stofur, 
þrjú góð svefnherbergi
Fallegt upprunalegt eldhús, 
Nýlegt baðherbergi og  
2ja ára parket
Þvottahús innan íbúðar
Þrjú góð svefnherbergi

Verð: 51,9 millj.

Hönnunarperla í 

Sigvaldahúsi  

Háaleitisbraut 109 

Nánari upplýsingar veitir:

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

108 Reykjavík

OPIÐ HÚS
laugardaginn 17.feb. kl.14:30-15:00

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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Sex glæsileg og vönduð 5 herbergja raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Einstaklega vel skipulögð fjölskylduhús með góðum palli.  
Birt stærð eigna er 178,4 fm. þar af er íbúðarhluti 146 fm. og innbyggður bílskúr 32,4 fm. Í húsunum eru 4 svefnherbergi. 
Kaupendur fá húsin tilbúin til innréttinga með grófjafnaðri lóð og palli í garði. 
Húsin eru staðsteypt með tvíhallandi timburþaki. Húsin verða fullbúin að utan, með ál/timbur gluggum og klædd með álplötum.

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

Verð frá 58,4 millj. 

Laxatunga 105

Laxatunga 111

Laxatunga 107

Laxatunga 113

Laxatunga 109

Laxatunga 115

SELD

SELD

SELD

SELD

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 
og leigumiðlari 
S: 867-3040

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 
og leigumiðlari 
S: 867-3040

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

MOSAGATA 10 - 210 Garðabær  MOSAGATA 8 MOSAGATA 6

MOSAGATA 4

SÖLUSÝNING

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

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

Eignin er laus við kaupsamning.

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 
18. FEBRÚAR KL. 15:00 – 16:00

Verð: TILBOÐ 

SELD

SELDSELD



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.

SPENNANDI 
NÝBYGGINGAR

Sölumenn eru ávalt til þjónustu reiðubúnir.
Kynning á nýbyggingarverkefnum 
Borgar alla daga á skrifstofutíma.

Verið velkomin i kaffi í Síðumúla 23

PANTIÐ 
EINKASKOÐUN

JAÐARLEITI  2-6 | 103 REYKJAVÍK

KÓPAVOGSBRÚN 2-4  | 200 KÓPAVOGI

FRAKKASTÍGUR 8  | HVERFISGATA 58-60 | 103 RVK

519 5500



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Álfaskeið 98

30.900.000

220 Hafnarfirði
Íbúð 2 herb. 90 fm Bílskúr

Böðvar lögfræðingur  660 4777

Opið hús  sun. 18. feb. kl. 15:00 -15:30

Fín fyrsta eign með bílskúr 

Glæsilegt útsýni Fullbúinn

Vatnsstígur 16-18

Tilboð

101 Reykjavík
Íbúð 4 herb. 136  fm Laus strax

Brandur fasteignasali 897 1401

Sýnd samkvæmt samkomulagi

Lundarbrekka 8

38.500.000

200 Kópavogur
Íbúð 3 herb. 98.5 fm Rúmgóð íbúð

Sigurður Fannar fasteignasali 897 5930

Tvær innkeyrsluhurðir

Lyngás 10

27.900.000

210 Garðabær
Atvinnuhúsnæði 103,2  fm Tvö aðskilin bil - Laust í mai 2018

Brandur fasteignasali 897 1401

Laus strax 

Laugarnesvegur 89

50.900.000

105 Reykjavík
Íbúð 3  herb. 110,8 fm Bílskýli

Brandur fasteignasali 897 1401

Björt og falleg íbúð í miðborginni

 Bergstaðastræti 48

34.900.000

101 Reykjavík
Íbúð 2 herb. 63 fm Góð fyrstu kaup

Þóra fasteignasali 777 2882

BÓKIÐ SKOÐUN

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. 18. feb. kl. 14:00 - 14:30

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Grýtubakki

32.500.000

109 Reykjavík 
Íbúð 3 herb. 89,4 fm Laus við kaupsamning

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús mán. 19. feb kl. 17.00-17.30

Brúnaland 26

88.500.000

108 Reykjavík
Raðhús 5 herb. 230  fm Raðhús á pöllum, bílskúr

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús mán. 19. feb kl. 17.00-17.30

Sifjarbrunnur 24

74.900.000

113 Reykjavík
Raðhús 4 herb. 182,6 fm Endaraðhús til afhen. strax

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús þri. 20. feb kl. 18.00-18.30

 Kirkjuteigur 11

31.500.000

105 Reykjavík
Íbúð 3 herb. 72,7 fm Frábær staðsetning

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús mán. 19. feb kl. 18.00-18.30

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum

Bollagarðar 81

97.500.000

170 Seltjarnarnes
Einbýlishús 6 herb. 187,2 fm Suðurgarður

Úlfar fasteignasali 897 9030

Opið hús lau. 17. feb. kl. 14.00-14.30



Meistaravellir 15, 107 Rvk., 4ra m/ bílskúr. 
Opið hús ÞRi 20. feb kl. 16:30-17:00.

Rúmlega 129 fm. björt og vel skipu- 
lögð íbúð á 1. hæð á frábærum stað 
í vesturbænum auk 24 fm. bílskúrs, 
samtals 152,7 fm. Þvottahús og búr 
innaf eldhúsi, góðar suðursvalir. 
Rúmgóðar stofur. Þrjú svefnherbergi 
á sér gangi. 

Verð 57,5 mill. 

Opið hús þriðjudaginn 20. febrúar 
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

skúlagata 40, 101 Rvk. 
Íbúð fyRiR 60+ M/stæði Í bÍlageyMslu.

Góð 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð 
í lyftuhúsi við Skúlagötu fyrir 60+ . 
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og 
telst heildarstærð ca. 80 fm. Frábært 
sjávarútsýni frá stofu og eldhúsi.  
Parket á gólfum, þvottaherbergi 
innan íbúðar. Eignin er laus við 
kaupsamning. 

Verð 35,5 millj.  
Frábær kaup, lyklar á skrifstofu.

Valhúsabraut 13, 170 seltj. 
Opið hús ÞRi 20. feb kl. 17:15-17:45.

Björt og rúmgóð miðhæð á frábærum 
útsýnisstað á Seltjarnarnarnesi. 
Íbúðin er skráð 120,5 fm. en auk þess 
fylgir gróðurhús og bílskúr, þannig 
að heildareignin er skráð 176,6 fm. 
Undir bílskúrnum er rúmgott óskráð 
rými sem nýtist sem geymsla eða 
tómstundarými. Hæðin er mjög vel 
skipulögð og með góðum svölum en 
þarfnast endurbóta.  
Opið hús þriðjudaginn 20. febrúar 
kl. 17:15-17:45, verið velkomin.  

staðarfell í Dölum. 
tækifæRi fyRiR fjáRfesta

Um er að ræða fimm byggingar 
samtals rúmlega 1.293 fm. Öllum 
byggingunum hefur verið ágætlega 
við haldið. Náttúrufegurð er mikil og 
staðsetning er á rólegum og fallegum 
útsýnisstað til suðurs yfir Hvamms-
fjörð og Skógarströnd. Staðarfell er 
í um 30 mínútna aksturfjarlægð frá 
Búðardal. 

Nánari upplýsingar á fold.is og á 
skrifstofu Foldar 552-1400.

lyngmóar 10 , 210 gbæ, 3ja herb + bílskúr. 
Opið hús MáN 19. feb kl. 17:00-17:30. 

Góð 96,8 fm 3ja herbergja íbúð á  
2.hæð í litlu fjölbýlishúsi ásamt 16,2 
fm bílskúr, samtals 113 fm. Björt og 
opin íbúð  með tveimur rúmgóðum 
svefnherbergjum, baðherbergi, 
stofu og eldhúsi. Gott innra skipulag 
og mikið útsýni. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. 

Verð 48,5 millj.  
Opið hús mánudaginn 19. febrúar 
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.  

sóltún 9, 105 Rvk., 
stÓRglæsileg ÞakÍbúð/peNthOuse + bÍlag.

Stórglæsileg 215 fm þakíbúð/pent-
house ásamt stæði í bílageymslu. 
Vandaðar innréttingar sem og  
gólfefni. 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.  Þetta er sérlega vönduð 
íbúð á góðum stað. 

Verð 109 millj.

grettisgata 70, 101 Rvk., 3ja herbergja. 
Opið hús MáN 19. feb kl. 16:30-17:00

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. 

Opið hús mánudaginn 19. febrúar 
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

hrólfsskálamelur 3, 170 seltj.,  
Opið hús suNNuD. 18.2 kl.13:30-14

Hrólfsskálamelur 3: 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. Rúmgóð 
geymsla. 

Opið hús sunnudag 18.2  
kl. 13:30-14, verið velkomin.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Óskum eftir 4ra herbergja vandaðri íbúð  
í hverfi 101, 105, 107, 108 eða 170.

Verðhugmynd 50-70 milljónir.

Óskum efir vönduðu einbýli  
í hverfi 101, 105, 107 eða 170.

Verðhugmynd 100-140 milljónir.

Kaup án fyrirvara.

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





Fallegt níu íbúða �ölbýli með lyftu.  Öllum íbúðum fylgir merkt stæði í upphituðum bílakjallara. 
Góð staðsetning neðst í Úlfarsárdal. Allar nánari upplýsingar á staðnum
Verið velkomin

 

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

Thelma Víglundsdóttir lögg.fasteignasali 
thelma@�olhus.is sími: 860 4700

www.�olhus.is Lágmúla 6 sími 511 1020

Opið hús Úlfarsbraut 114 laugardaginn 17. febrúar 
og sunnudaginn 18.febrúar kl. 13.00-14.00

SÖLUSÝNING ÚLFARSBRAUT
aðeins 3 íbúðir eftir 

Íbúð 0102, 66,2 fm 
tveggja herbergja íbúð 
á 1. hæð.

Verð kr 37.900.00

Íbúð 0103, 96,5 fm 
þriggja herbergja íbúð 
á 1. hæð.

Verð kr. 44.900.00-

Íbúð 0203, 115,4 fm. 
�ögurra herbergja íbúð 
á 2. hæð

Verð kr 51.900.00

 

MOSAGATA 1-3  Í URRIÐAHOLTI 
NÝTT Á SKRÁ OG OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18. FEB MILLI KL 15:00 OG 16:00 

Nýjar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja útsýnisíbúðir með sérinngangi af stigapalli í fallegu lyftuhúsi í Urriðaholtinu í 
Garðabæ. Íbúðirnar eru 22 talsins og afhendast fullbúnar með gólfefnum í febrúar / mars. Helmingi íbúðanna fylgir 
bílskúr. Frábær staðsetning en Mosagatan liggur hátt í Urriðaholtinu með glæsilegu útsýni yfir byggðina til suðurs og 
vesturs. Mosagatan liggur einnig næst Urriðaholtsskóla sem opnar haustið 2018. Miklir útivistarmöguleikar í 
nágrenninu. Hlökkum til að sjá ykkur í opnu húsi á sunnudaginn.                             Verð frá 39.900.000 kr  
 

 

Teikningar og allar frekari upplýsingar veita: 

Þórey Ólafsdóttir, lögg. fasteignasali í síma 663 2300 / thorey@landmark.is 
Sigurður Samúelsson, lögg. fasteignasali í síma 896 2312 / ss@landmark.is 



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

Verð kr. 33.5 – 49.9. millj. Byggingaraðili NÝ-HÚS byggingarverktakar

GERPLUSTRÆTI 2-4, 
270 MOSFELLSBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

ASPARDALUR – 260 REYKJANES

BÓKIÐ SKOÐUN
-Einlyft 188.4 fm parhús á góðum stað
-Afhent fullbúið að utan, tilbúið til innréttingar
-Lóð verður frágengin með verönd og malbikuðu plani
-Húseign er flísaklædd að utan, steypt plata
-Íbúðarrými 155.9 fm og bílskúr 29 fm.
FÆST AFHENT UM MIÐJAN MARS
V. 46.5 millj. Sveinn s. 6900.820
 Sveinn s. 6900.820

GRENSÁSVEGUR 56 – 108 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18.FEB. KL.15:30-16:00
-Vel skipulögð 3ja herb. 77.3 fm íbúð
-Íbúð er töluvert endurnýjuð
-Rúmgóð herb. og stofa/borðstofa nýtast vel
-Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi
-Töluvert mikil sameign sem er snyrtileg
-Stutt í leikskóla, skóla, þjónustu
GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA  
V. 35,9.- millj. Sveinn s. 6900.820

SÓLVALLAGATA 9 – 101 RVK

OPIÐ HÚS  LAUGARDAG 17. FEB. KL.16:00-17:00
-Jarðhæð og kjallari samtals 271 fm.
-jarðhæðin er 162 fm og kjallari um 109 fm
-Er í dag 2 íbúðir en möguleiki á 3 íbúðum
-3 inngangar
Innveggir flestir léttir svo auðvelt er að breyta
V. 96,5 millj. 

 Ásdís Rósa s: 895-7784

SKILDINGANES – 101 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
-Glæsilegt 285 fm einbýli á frábærum stað
-Flott hönnun og vandaðar innréttingar
-Rúmgóðar stofur og eldhús
-Fjögur til fimm svefnherbergi, þrjú baðherb.
-Hjónaherbergi með baðherbergi innaf 
-Fallegt útsýni, gróin lóð, viðhaldslítið
LAUST FLJÓTLEGA

Sveinn s. 6900.820

ÖLDUGRANDI 9, ÍB. 303 – 107 RVK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 20.FEB. KL.17:30-18:00 S
-2ja. herb. íbúð með bílastæði í bílakjallara.
-Íbúð er skráð samkvæmt FMR 67,8 fm og bílastæði 25,8 fm.= 
93,6 FM
- Möguleiki á að stækka eignina um ca. 26,8 fm í risi.
- Frábær staðsettning 
-Stutt í skóla, leikskóla og íþróttaaðstöðu og matvöruverslun. 
V. 35,9.- millj.  

Ingibjörg s. 897-6717

HAGAMELUR 31 -107 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- 136.2 fm, sex herb.íbúð á 3ju hæð
- Íbúð er algjörlega endurnýjuð að innan
- Fjögur svefnherbergi / tvær stofur
- Endurnýjað eldhús & baðherbergi, ný gólfefni
- Öll tæki eru ný í eldhúsi og á baðherbergi
- Tvennar svalir á íbúð
LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX
V. 77.- millj.  Sveinn s. 6900.820

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

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 



BÚÐARFLÖT - 225 GARÐABÆR /ÁLFTANES
EINSTÖK HÚS VIÐ SJÁVARSÍÐUNA 

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

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

Fullbúin hús með fjórum 
svefnherbergjum og tveimur 
baðherbergjum

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

Búðarflöt 6
Stærð: 179,6 
Verð: 95,5

www.domusnova.is - sími 527 1717

Allar frekari upplýsingar veitir Agnar Agnarsson lögg. fast. s: 820-1002 eða agnar@domusnova.is

Eignir í Auðbrekku Kópavogi
Auðbrekka 4 – 1437,6fm. - Byggingaréttur

Eignin er öll í útleigu í dag.  

Skv. tillögu ASK Arkitekta dags. 13.09.2017 er gert ráð fyrir 
byggingu 34 íbúða og 500fm. atvinnu og þjónustuhúsnæði  
á lóðinni.

Á baklóð er gert ráð fyrir 4 hæðum auk bílakjallara undir húsi 
sem jafnframt er undir miðgarði á milli húsa og tengir þannig 
fram- og bakhús.

Verð kr. 340.000.000,-

Deiliskipulagsvinnan er í gangi og því ekki komin  
endanleg niðurstaða.  Ofangreindar stærðir og fjöldi íbúða  
er skv. tillögu ASK Arkitekta.

Auðbrekka 9-11 –  1737 fm. 

Mjög gott endurnýjað verslunar, skrifstofu- og  
iðnaðarhúsnæði vel staðsett við Auðbrekku í Kópavogi.   

Um er að ræða allt húsið sem er til sölu og er allt í útleigu.

Húsnæðið hefur verið mikið endurnýjað að utan með  
varanlegri álklæðningu.

Verð kr. 480.000.000,-

Hugsanlegur byggingarréttur skv. fyrirliggjandi  
kynningartillögu ASK Arkitekta.

Auðbrekka 15, Byggingarlóð

Byggingalóðin nr. 15 við Auðbrekku, skv. nýju deiliskipulagi 
svæðisins sem er í vinnslu og gerir ráð fyrir byggingu íbúða.
Skv. tillögu að nýju deiliskipulagi sem unnið hefur verið af 
ASK Arkitektum dags. 13.09.2017, þá er gert ráð fyrir  
byggingu allt að 22 íbúða í 5 hæða fjölbýlishúsi með 
bíla kjallara undir húsinu. Að auki er gert ráð fyrir 500fm. 
atvinnu húsnæði. Flatarmál íbúða án sameignar og geymslu  
gerir ráð fyrir 92fm. pr. íbúð.   
Heildarflatarmál íbúða án geymslu gerir ráð fyrir 2029fm.
1,3 stæði pr. íbúð.   Fjöldi stæða í kjallara 26 og fjöldi stæða 
utandyra 2.

Deiliskipulagsvinnan er í gangi og því ekki komin  
endanleg niðurstaða.  Ofangreindar stærðir og fjöldi íbúða  
er skv. tillögu ASK Arkitekta.

Auðbrekka 21 – 1188,7fm.

  

Húsnæðið er allt í langtíma útleigu til fyrirtækja 
og einstaklinga.
Heildarleigutekjur um kr. 2.530.000,-pr. mánuði.  
Jarðhæð hússins að norðanverðu er með góðri aðkomu, 
innkeyrsluhurð og nýtt sem lagerhúsnæði.
2. hæð hússins (jarðhæð) að sunnanverðu er verslunarhæð 
með góðum verslunargluggum.
3. hæð hússins er með sér stigagang sem innréttuð hefur 
verið í 10 litlar stúdioíbúðir sem allar eru með sér flísalögð 
baðherbergi og eldhúsinnréttingu. 

Verð kr. 350.000.000,-



588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

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

  S í ð a n  1 9 9 5

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

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

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

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

39,9
milljónir 70 fm

Fjölbýli 2ja herb

bílageymsla

37,9
milljónir

2ja herb

sérstæði

ÞVERBREKKA 8, SÖLUSÝNING UM HELGINA

Sölusýning um helgina:  
Laugardag og sunnudag frá kl. 13.30 til 14.30
Sýnum nýjar og glæsilegar 2ja herb. íbúðir sem 
eru með eða án stæðis í bílastæðahúsi. Glæsilegur 
frágangur og sérinngangur er í allar íbúðir. 
Innréttingar frá Axis.Íbúðirnar eru allar lausar við 
kaupsamning. 

Heiðar Friðjónsson lögg. fast. s. 693-3356 og heidar@valholl.is, 
verður á staðnum um helgina og veitir nánari uppl. um eignirnar

HULDULAND 3 - Glæsileg 2ja í álklæddu húsi.

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

33,5
milljónir 58,1 fm

Fjölbýli 2ja herb

nær viðhaldsfrítt

Glæsileg 2ja herb, íbúð 
á jarðhæð í ný álklæddu 
fjölbýli. Íbúðin var alveg 
endurnýjuð nýlega (4-5 
ár). Laus strax. Góðar 
innréttingar, þvottaaðst. 
í íb. Fallegt útsýni.

LAUS STRAX 

LEIRUBAKKI - Rúmgóð björt 4 herbergja íbúð.

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

37,5
milljónir  96,5 fm

Fjölbýli 4ra herb

Sér bílastæði

4 herbergja íbúð á 
góðum og grónum stað. 
Nýleg eldhúsinnrétting 
og gólfefni. Stutt í alla 
þjónustu eins og skóla, 
íþróttastarf og verslanir. 
Opið hús 22.feb  
kl.18.00-18.30

HRAUNBÆR VEL SKIPULÖGÐ 55 FM 2JA HERB

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

27,9
milljónir 55 fm

Fjölbýli 2ja herb

Laus strax

Opið hús að Hraunbæ 90, 
íbúð 0203, sunnudaginn 
18.febrúar frá  
kl. 15.00 til 15.30,  
þar er til sýnis vel skipu-
lögð 2ja herb íbúð með 
nýrri eldhúsinnréttingu. 
Laus við kaups.

KÓPAVOGSBRAUT 78 – 5 herb. íbúð m.bílskúr.

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

49,9
milljónir  148,4 fm

Fjölbýli 5-7 herb.

Bílskúr

5 herbergja íbúð með 
bílskúr á góðum stað í 
Kópavogi. Íbúðin er á 
tveimur hæðum, mið-  
og rishæð. Sér 
inngangur er í íbúðina.  
Opið hús 21.feb  
frá 17.30 - 18.00.

HÁALEITISBRAUT STÓR 2JA MEÐ SÉRINNG.

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

33,9
milljónir 89,5 fm

Fjölbýli 2ja herb

Sérinngangur

Opið hús að 
Háaleitisbraut 119, 
sunnudaginn 18. febrúar 
frá kl. 14.30 til 15.00.  
Sérinngangur frá gafli 
húsins. Þar er til sýnis 
rúmgóð 2ja herb. íbúð 
sem er  laus við kaups.

VEL SKIPUÖGÐ RAÐHÚS Í URRIÐAH. GARÐAB.

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

76,9
milljónir 200 fm

Raðhús Sérbýli

Bílskúr 

Í einkasölu 200 til 217 
fm raðhús á tveimur 
hæðum við Brekkugötu 
5-11 í Urriðaholti 
Garðabæjar.  Húsin 
afhendast tilbúin til 
innréttingar og fullbúin 
að utan, hús og lóð

Í BYGGINGU



Bílar 
Farartæki

Suzuki Fjórhjól Fjórhjólin eru með 
power stýri, 100% driflæsingu. Létt, 
lipur, meðfærileg í notkun og eyða 
auk þess afar litlu eldsneyti.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

NÝR BÍLL
KIA Sportage EX+. Dísel, Sjálfskiptur. 
Ný vetrardekk fylgja. Verð 
4.990.000. Rnr.136405.

100% LÁN
TOYOTA Yaris. Árgerð 2010, ekinn 93 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 980.000. 
Rnr.150370.

100% LÁN
FORD Escape XLT. Árgerð 2008, 
ekinn 186 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
TILBOÐ 790.000. Rnr.171043.

100% LÁN
VW Polo Trendline. Árgerð 2011, 
ekinn 142 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
TILBOÐ 690.000. Rnr.136728.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

ÞaRftu að kaupa eða seLja 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

LAND ROVER Discovery sport hse. 
Árgerð 2016, ekinn 39 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur,leður og m.mfl . Verð 
7.690.000. Rnr.116108.

VW Touareg. Árgerð 2004, ekinn 
170 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 680.000.Mjög gott eintak 
Rnr.116192.

TOYOTA Yaris hybrid. Árgerð 2015, 
ekinn 56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
TILBOÐ 1.990.000.Ásett verð 
2.290.000 Rnr.116167.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar til sölu

foRd dÍeseL 2005
Ford Ranger doublecab,góð 
dekk,skoðaður 19” verð 690þ. Uppl. 
820-5181

Cadillac Escalade 2002 Svartur, 
ekinn 130þ.mílur, verð 1.250þ. 
Uppl.820-5181

Ford Fiesta Titanium 31.03.13. 5 
dyra, silfurgrár. 1,4L. Sjálfskiptur. 
Ekinn 19-20 þús km. Er á Nokia 
vetrardekkjum, sumardekk fylgja. V 
1.390.000. S: 8961931

ÚRvaLs Hiace 4x4, 2010
Ekinn 88 þús, einn eigandi. 
Dráttarbeisli, dekkjagangur, 
bluetooth útvarp. Verðhugm. 2.250 
þús + vsk, engin skipti. S. 897 3015.

2017 foRd focus eLectRic 
 tiLBoðsveRð 2.690.000.

100% rafmagnsbíll ek. 7000km 
raundrægni 180km! 33.5kwh 
rafhlaða, bakkmyndavél. 
Tilboðsverð 2.690.000. Uppl. 899-
8412

 Hjólbarðar

NÝju saiLuN dekkiN Á 
fRÁBæRu veRði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Pípulagnir

pÍpuLagNiR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 663 5315

Komdu og
prófaðu!

Malarhöfði 2

Sími 5773777

www.bill.is

VW California beach. 
Árgerð 2017, ekinn 55 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 7 gírar. 

Verð 7.190.000. 
Rnr.271119.

HONDA Civic 5dr. 
Árgerð 2015, ekinn 64 Þ.KM, bensín, 
beinskiptur. 

Verð 1.690.000. 
Rnr.271143.

RENAULT Clio limited. 
Árgerð 2017, ekinn 17 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. 

Verð 1.990.000. 
Rnr.271108.

BMW X1 xdrive18d.
Árgerð 2017, ekinn 25 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 8 gírar. 

Verð 4.650.000. 
Rnr.271383.

SUBARU Forester.
Árgerð 2017, ekinn 33 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. 

Verð 4.590.000. 
Rnr.251066.

HYUNDAI Ix35 premium. 
Árgerð 2015, ekinn 62 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 6 gírar.

Verð 3.290.000. 
Rnr.271382.

NISSAN Pulsar tekna.
Árgerð 2016, ekinn 39 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. 

Verð 2.290.000. 
Rnr.260006.

Land ROVER discovery.
Árgerð 2015, ekinn 63 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 8 gírar. 

Verð 8.200.000. 
Rnr.251149.

 40 SMÁAUGLÝSINGAR  1 7 .  f e B R úA R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar


