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Viðskiptastjóri lækninga- og rannsóknabúnaðar

CETUS HEALTH GROUP (CHG) var stofnað 

árið 1998 og fagnar því 20 ára afmæli í ár. 

Fyrirtækið hefur aukið umsvif sín, meðal 

annars með yfirtökum á fyrirtækjum, og 

er umboðsaðili fyrir leiðandi vörumerki á 

heilbrigðismarkaði. Hjá CHG er framúrskarandi 

þekking, færni og reynsla af farsælu samstarfi 

við helstu heilbrigðisstofnanir landsins, svo 

sem LSH. Viðskiptavinir CHG eru traustir aðilar 

og birgjar eru leiðandi fyrirtæki á þessum 

vettvangi. Rekstur CHG grundvallast einkum 

á samningum sem gerðir eru við viðskiptavini 

í framhaldi af auglýstum útboðum.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 

heimasíðu þess www.cetus.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í 
síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja 
starfsferilsskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

CETUS HEALTH GROUP (CHG) auglýsir laust til umsóknar starf viðskiptastjóra lækninga- og rannsóknabúnaðar. 
Staðan heyrir beint undir framkvæmdastjóra. Um er að ræða áhugavert tækifæri hjá fyrirtæki í miklum vexti. Góð 
laun í boði fyrir réttan aðila. 

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Menntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði rafvirkjunar 
eða rafeindavirkjunar

•	Þekking á tækjum og búnaði á heilbrigðismarkaði
•	Starfsreynsla innan heilbrigðisgeirans
•	Reynsla af rekstri er kostur
•	Sjálfstæði og vilji til að ná árangri
•	Reynsla af ferli útboða er kostur
•	Góð samskiptahæfni og jákvæðni
•	Góð kunnátta í íslensku og ensku 

Helstu verkefni og ábyrgð:

•	Þátttaka í opinberum útboðum og verðfyrirspurnum
•	Stjórnun samninga, sala og markaðssetning á lækninga- 

og rannsóknabúnaði
•	Samskipti við viðskiptavini og birgja
•	Þátttaka í námskeiðum í samstarfi við alþjóðlega birgja 

erlendis
•	Stjórnun pantana og samskipti við flutningsaðila
•	Gerð og eftirfylgni með rekstraráætlun lækninga- og 

rannsóknabúnaðar í samstarfi við framkvæmdastjóra
•	Önnur tilfallandi stjórnunarstörf

CETUS HEALTH GROUP

Þverholti 2  |  270 Mosfellsbær  |  Sími 525 6700  |  mos.is

 Vilt þú starfa sem

Byggingarfulltrúi í
 MOSFELLSBÆ?

Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á framkvæmd opinbers byggingareftirlits í sam-
ræmi við gildandi lög (nr. 160/2010) og reglugerðir. Byggingarfulltrúi gefur út 
byggingarleyfi og hefur eftirlit með leyfisskyldum framkvæmdum og annast 
önnur verkefni sem kveðið er á um í mannvirkjalögum. 

Byggingarfulltrúi starfar á umhverfissviði og leiðir faglega þróun byggingar-
mála innan sviðsins. Helstu verkefni felast í samskiptum við hönnuði, verktaka 
og íbúa í tengslum við framkvæmdir í sveitarfélaginu. Þá annast byggingar-
fulltrúi útgáfu byggingarleyfa, yfirferð- og samþykkt aðaluppdrátta, verkfræði- 
og séruppdrátta og útgáfu vottorða og skráningu mannvirkja. 

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

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Prófgráða í verkfræði,arkitektúr, tæknifræði eða sambærileg 
 menntun í samræmi við ákvæði mannvirkjalaga skilyrði 
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg 
• Að lágmarki fimm ára starfsreynsla skv. 25. gr.
 mannvirkjalaganna
• Byggingarfulltrúi skal hafa löggildingu sem hönnuður
 sbr. 25. gr. mannvirkjalaga
• Góð tölvukunnátta og þekking á forritum skilyrði
• Góð þekking á lögum og reglugerðum tengdum
 byggingarleyfum er æskileg
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar eru nauðsynlegir
• Hæfni til að tjá sig í rituðu og töluðu máli 
• Sjálfstæð, frumkvæði og öguð vinnubrögð eru nauðsynleg
• Önnur skilyrði sbr. ákvæði mannvirkjalaga

Mosfellsbær er ört stækkandi sveitarfélag þar sem 
áhugaverð verkefni eru daglegt viðfangsefni. Við
leitum að öflugum byggingarfulltrúa í teymi okkar.

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2018.
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, 
menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast 
á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Guðlaugs-
dóttir, mannauðsstjóri, í síma 525 6700. 

Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum 
til að sækja um starfið.



Skrifstofa Alþingis
auglýsir eftir vefritstjóra. 

Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

Skrifstofa Alþingis
auglýsir eftir skjalastjóra. 

Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

Hamrar hjúkrunarheimili
Laus er staða aðstoðardeildarstjóra á Hömrum í Mosfellsbæ

Getum einnig bætt við okkur hjúkrunarfræðingum í fastar stöður og sumarafleysingar.
Vinnutími og starfshlutfall eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar veita: 
Kristín Högnadóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar kristinh@eir.is  
Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri edda@eir.is í síma  522 5700

Hjúkrunarheimili 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík 
Sími: 522 5700

Capacent — leiðir til árangurs

Embætti landlæknis starfar 
í samræmi við lög um 
landlækni og lýðheilsu. 
Hlutverk embættisins er í 
hnotskurn að stuðla að góðri 
og öruggri heilbrigðisþjónustu, 
heilsueflingu og öflugum 
forvörnum. 
 
Laun eru skv. kjarasamningi 
fjármála- og efnahagsráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags.  
 
Embætti landlæknis áskilur 
sér rétt til að hafna öllum 
umsóknum. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6505 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Þekking og reynsla af skjalavistun og meðferð mála.
Starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu kostur. 
Reynsla af samskiptum við fjölmiðla kostur.
Almenn og góð tölvukunnátta er skilyrði.
Mjög gott vald á íslensku og ensku er skilyrði, 
Norðurlandamál er kostur. 
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Umsóknarfrestur

3. apríl 

Helstu verkefni
Almenn skrifstofustörf, móttaka og úrvinnsla fyrirspurna.
Skjalagerð og skjalavistun.
Þátttaka í undirbúningi og skipulagningu funda og viðburða.
Þátttaka í ferðabókunum, jafnt innanlands sem utan.
Samskipti við erlenda samstarfsaðila. 
Ýmis önnur verkefni sem til falla.

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða skipulagðan og drífandi aðstoðarmann landlæknis. Í boði er fjölbreytt, áhugavert og 
krefjandi starf þar sem reynir á öguð og sjálfstæð vinnubrögð, góða samskiptahæfni og fagmennsku.  
Um er að ræða fullt starf. Næsti yfirmaður er landlæknir.

Embætti landlæknis

Aðstoðarmaður landlæknis

Capacent — leiðir til árangurs

Vatnajökulsþjóðgarður 
skiptist í fjögur rekstrarsvæði: 
norðursvæði, austursvæði, 
suðursvæði og vestursvæði. Á 
suðursvæði er meginstarfstöðin 
í Skaftafelli i (samkvæmt lögum 
nr. 60/2016 og reglugerð nr. 
608/2008).  
Vakin er athygli á því að 
lagaheimild er fyrir því að ráða 
tvo þjóðgarðsverði á þeim 
rekstrarsvæðum, þar sem 
eru tvær meginstarfstöðvar 
þjóðgarðsins. Til skoðunar 
gæti komið slík útfærsla á 
suðursvæði, en nú er einungis 
auglýst eftir þjóðgarðsverði 
með aðsetur í Skaftafelli. 
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðherra 
og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6509 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í 
starfi.
Reynsla af rekstri, stjórnun og mannaforráðum.
Þekking og reynsla af umhverfismálum og náttúruvernd.
Reynsla og þekking af öryggismálum ferðamanna er kostur.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu kostur.
Frumkvæði, sjálfstæði og ábyrgð í starfi.
Skipulagshæfileikar og þjónustulund.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð íslensku og enskukunnátta, frekari tungumálakunnátta 
kostur.
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Umsóknarfrestur

9. apríl 

Helstu verkefni
Framkvæmd stjórnunar- og verndaráætlunar þjóðgarðsins.
Umsjón með daglegum rekstri og stjórnun svæðisins.
Yfirumsjón með rekstri gestastofa og tjaldsvæða innan 
rekstrarsvæðisins
Samskipti og samvinna við hagsmunaðila s.s. atvinnulíf, 
sveitarfélög, skóla og íbúa á nærsvæðum þjóðgarðsins.
Leiða starf í faglegri umsýslu landvörslu og fræðslu.
Þátttaka í stefnumótun þjóðgarðsins.
Almenn stjórnsýsla og leyfisútgáfa fyrir suðursvæði 
Vatnajökulsþjóðgarðs.

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir lausa stöðu þjóðgarðsvarðar á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Starfstöð þjóðgarðsvarðar 
er í Skaftafelli.  
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Vatnajökulsþjóðgarður

Þjóðgarðsvörður - suðursvæði
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Capacent — leiðir til árangurs

Landhelgisgæsla Íslands er 
löggæslustofnun sem hefur það 
hlutverk að sinna löggæslu og 
eftirliti sem og leit og björgun á 
hafsvæðinu umhverfis Ísland. 
Þá fer Landhelgisgæslan einnig 
með daglega framkvæmd 
öryggis- og varnarmála 
samanber varnarmálalög. 
 
Landhelgisgæslan áskilur sér 
rétt til að láta umsóknir gilda 
í sex mánuði frá dagsetningu 
þeirra.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6506 

Framúrskarandi álags- og streituþol
Góð íslensku- og enskukunnátta, hæfni til tjáningar í ræðu 
og riti
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Umsóknarfrestur

3. apríl 

Menntunar- og hæfniskröfur
Viðurkenndu flugvirkjanámi lokið
Afburða samskiptahæfni
Gott andlegt og líkamlegt atgervi

Landhelgisgæsla Íslands auglýsir lausa til umsóknar stöðu flugvirkja. Leitað er að sveigjanlegum aðila sem getur tekist á við 
fjölbreytt verkefni í krefjandi umhverfi. Allir sem réttindi og áhuga hafa, eru hvattir til að sækja um starfið. Um er að ræða 
fullt starf.  
Umsækjendur þurfa að standast kröfur Landhelgisgæslunnar um líkamlegt og andlegt atgervi. Þá þurfa umsækjendur að 
geta staðist öryggisvottunarkröfur samkvæmt lögum nr. 52/2006 og 34/2008. 

Landhelgisgæsla Íslands

Flugvirki

Vilt þú taka þátt í framþróun byggðs 
umhverfis?

Capacent — leiðir til árangurs

Framkvæmdasýslu ríkisins 
(FSR) er leiðandi afl á sviði 
opinberra framkvæmda. 
Okkar markmið er að bæta 
verklag og auka skilvirkni, 
hagkvæmni og gæði við 
framkvæmdir ríkisins. FSR er 
í fararbroddi við að innleiða 
vistvænar vinnuaðferðir og 
upplýsingalíkön mannvirkja 
(BIM) í byggingariðnaði á 
Íslandi. FSR vinnur samkvæmt 
vottuðu gæðastjórnunarkerfi 
ISO 9001 og er stöðugt unnið 
að því að auka gæði í starfsemi 
stofnunarinnar.  
 
Lögð er áhersla á að starfsfólk 
sýni frumkvæði, fagmennsku 
og þjónustulund, njóti sín í 
starfi og hafi möguleika á að 
auka þekkingu sína og reynslu 
með markvissum hætti. FSR er 
eftirsóknarverður vinnustaður 
sem hentar báðum kynjum og 
eru áhugasamir einstaklingar, 
án tillits til kyns, hvattir til að 
sækja um.
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Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6507 

Starfssvið
Miðlun þekkingar og reynslu FSR á sviði sjálfbærrar 
þróunar við skipulag, hönnun, byggingu, rekstur og viðhald 
mannvirkja, innan stofnunar sem utan
Umsjón með umhverfisvottunarkerfum FSR
Skilgreining viðmiða fyrir vistvænar áherslur í 
mannvirkjagerð
Rýni gagna frá ráðgjöfum og verktökum 
Almenn verkefnastjórnun

Þróun og innleiðing á frumkvæðisverkefnum
Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi

Hæfniskröfur
Háskólapróf í arkitektúr, verk-, tækni- eða byggingafræði. 
Meistarapróf er kostur
Þekking á vistvænni hönnun í mannvirkjagerð
Þekking á BREEAM er skilyrði
Þekking á öðrum umhverfisvottunarkerfum er kostur
Reynsla af verklegum framkvæmdum er kostur
Leiðtogahæfileikar og brennandi áhugi á vistvænni hönnun
Þekking á BIM er kostur
Frumkvæði og ögun í vinnubrögðum
Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum
Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu 
og riti

VERKEFNASTJÓRI – UMHVERFISMÁL 
Um er að ræða fullt starf en til greina kemur hlutastarf.
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Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6508 

Starfssvið
Verkefnastjórnun í framkvæmdaverkefnum á vegum FSR
Umsjón með áætlunargerð í hönnunarferli og/eða 
verklegum framkvæmdum
Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál og 
verklegar framkvæmdir
Gerð samninga og eftirfylgni þeirra
Rýni útboðsgagna og gerð umsagna um áætlunargerð
Þróun og innleiðing á frumkvæðisverkefnum 
 

Hæfniskröfur
Háskólapróf í arkitektúr, verk-, tækni- eða byggingafræði. 
Meistarapróf er kostur
Reynsla af hönnun og/eða verklegum framkvæmdum
Reynsla af verkefnastjórnun á sviði hönnunar og/eða 
verklegra framkvæmda er kostur
Þekking á notkun hönnunarhugbúnaðar  
Þekking á BIM og á hugmyndafræði vistvænnar hönnunar 
er kostur
Frumkvæði og ögun í vinnubrögðum
Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum
Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu 
og riti

VERKEFNASTJÓRI – MANNVIRKJAGERÐ 
Um er að ræða fullt starf.

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) óskar eftir að ráða metnaðarfulla einstaklinga sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi 
og skapandi verkefni á jákvæðan og faglegan hátt. Í boði eru fjölbreytt verkefni og sveigjanleiki í starfi hjá stofnun sem er í 
fararbroddi á sviði verklegra framkvæmda.

Umsóknarfrestur

3. apríl 2018
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441
leigutaki

293
þúsund m2

Bókhald
Eik fasteignafélag óskar eftir að ráða nákvæman og talnaglöggan einstakling, sem 
hefur áhuga og reynslu af bók haldsstörfum. Í upphafi er gert ráð fyrir að viðkomandi 
sinni ein göngu bókhalds verkefnum en með tímanum bætast við önnur verkefni á 
sviði reikningshalds.

Starfssvið:
• Bókun reikninga
• Afstemmingar
• Tölfræðileg úrvinnsla
• Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu félagsins

Hæfniskröfur:
• Haldgóð reynsla af bókhaldsstörfum
• Góð þekking á Axapta og Excel er kostur
• Nákvæmni, skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
• Frumkvæði, jákvæðni og lipurð í samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars nk. 

Sækja skal um starfið á vef Capacent, www.capacent.is. 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.

Nánari upplýsingar veita Ásdís Hannesdóttir (asdis.hannesdottir@capacent.is) og Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is)

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignarhaldi 

og útleigu á atvinnuhúsnæði. Félagið býður 

upp á framúrskarandi starfsaðstöðu og góðan 

starfsanda. Það er meðal stærstu fasteigna

félaga landsins með tæplega 293 þúsund 

fermetra í yfir 100 fasteignum. Um 84% af 

eigna safni þess er á helstu viðskiptakjörnum 

höfuð borgarsvæðisins og eru leigutakar 

félagsins yfir 440 talsins. Hlutabréf félagsins 

eru skráð á aðallista kauphallarinnar Nasdaq.

 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

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

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.felagsbustadir.is 

Við leitum að aðilum sem hafa til að bera frumkvæði og geta unnið sjálfstætt, en jafnframt virkað vel 
í samvinnu stærri heildar.

Verkefnastjóri á 
framkvæmdasviði

Rafvirki á
framkvæmdasviði 

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
• Verkefnis- og gæðastjórnun byggingarframkvæmda
• Þróun nýrra fasteignaverkefna
• Samskipti við væntanlega notendur, 

arkitekta og framkvæmdaraðila 
• Áætlanagerð og eftirfylgni 
• Skilgreining framkvæmda og útboð þeirra
• Samskipti við iðnaðarmenn og verktaka 
• Yfirferð og samþykkt reikninga
• Önnur tilfallandi verkefni

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
• Viðgerðir og endurnýjun á rafkerfum og 

raflögnum 
• Almenn umsjón og eftirlit með verklegum 

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

Menntun og hæfniskröfur:  
• Háskólamenntun á sviði verkfræði, tæknifræði, 

byggingarfræði eða önnur sambærileg menntun
• Reynsla af verkefnisstjórnun á sviði 

fasteignaþróunar og nýtingu gæðakerfa við 
byggingu og rekstur fasteigna

• Reynsla af rekstri fyrirtækja og/eða 
byggingarframkvæmda

• Færni í hugbúnaði sem nýtist starfinu
• Færni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku, töluðu og rituðu máli 
• Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði, fagmennska og drifkraftur

Menntun og hæfniskröfur:
• Löggild iðnmenntun á sviði rafvirkjunar
• Reynsla af sambærilegu starfi og af 

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

tölvukerfum sem starfið krefst
• Nákvæmni og samviskusemi 

Upplýsingar veitir: Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl nk.

Félagsbústaðir leita að verkefnastjóra 
og rafvirkja á framkvæmdasvið



Árlegur fjárhagsrammi atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins er um 
40 milljarðar og það er algert lykilatriði að öll fjármálaumsýsla og 
kostnaðareftirlit ráðuneytisins sé bæði faglegt og skilvirkt. 

Starf sérfræðings í fjármálum byggir á miklum samskiptum við allar 
skrifstofur ráðuneytisins og  stofnanir sem undir það heyra. Verkefnin eru 
bæði krefjandi og fjölbreytt og snúast m.a. um eftirfylgni með 
áætlanagerð stofnana, fjárhagsgreiningu og kostnaðareftirlit, þátttöku í 
nýsköpun á sviði fjármála og fjárreiða og kostnaðarmat frumvarpa.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi, starfsreynsla á sviði fjármála og 
rekstrar og góð ensku- og íslenskukunnátta er áskilin

Upplýsingar um stafið veitir Guðrún Gísladóttir, skrifstofustjóri á 
skrifstofu fjárlaga, rekstrar og innri þjónustu gudrun.gisladottir@anr.is

Sérfræðingur í fjármálum

Ferðaþjónustan slær ný met á hverju ári og hlutverk skrifstofu ferða- 
mála er að skapa ferðaþjónustunni hagkvæma og skilvirka umgjörð og 
treysta grundvöll hennar með skýrum leikreglum og stefnumótun. 

Starf sérfræðings í ferðamálum er mjög fjölbreytt og viðkomandi mun 
m.a. koma að stefnumótun, stýringu verkefna, þátttöku í vinnuhópum og 
nefndum, þátttöku í alþjóðlegu samstarfi, samskiptum við Alþingi og 
hagsmunaaðila … og er þá aðeins fátt eitt talið.  

Háskólamenntun sem nýtist í starfinu og mjög góð ensku- og 
íslenskukunnátta er áskilin.

Upplýsingar um stafið veitir Sigrún Brynja Einarsdóttir, skrifstofustjóri 
á skrifstofu ferðamála sigrun.brynja.einarsdottir@anr.is         

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars.
Umsóknir skulu sendar á netfangið postur@anr.is
Bæði störfin er laus og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.                 

Allar nánari upplýsingar um störfin og menntunar- 
og hæfniskröfur er að finna á starfatorg.is

Sérfræðingur í ferðamálum



VIÐ LEITUM AÐ 
RAFMAGNSHÖNNUÐI
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Valka leitar að rafmagnshönnuði til að takast  
á við krefjandi og fjölbreytt verkefni 
 

Starfssvið:
• Rafmagnshönnun fyrir vélar og heildarlausnir Völku í nánu 

samstarfi við rafvirkja og vöruþróunarteymi fyrirtækisins 

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði iðn-, verk- eða tæknifræði  

með áherslu á rafmagn er skilyrði
• Sveinsbréf í rafvirkjun er kostur
• Þekking á iðnstýringum er kostur
• Þekking á SW Electrical er kostur

 

Hlutverk okkar er að hanna og framleiða 
hátæknilausnir fyrir vinnslu á fiski með það að 
markmiði að auka afköst, nákvæmni og framleiðni 
í samræmi við óskir viðskiptavina okkar 

Framtíð fyrirtækisins byggir á hæfu, heiðarlegu og 
framsæknu starfsfólki sem axlar ábyrgð og sýnir 
frumkvæði í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Róbert Hafsteinsson, 
framleiðslustjóri í síma 898-6090. 
Umsóknarfrestur er til og með 23. mars nk.  
Umsóknir sendist á robert@valka.is

VIRK leitar að reyndum sálfræðingi til að vinna í þverfaglegri teymisvinnu. Starfið felur meðal annars í sér að 
rýna beiðnir um þjónustu VIRK og taka viðtöl við einstaklinga sem vísað er í þjónustu. Sálfræðingur þarf að geta 
metið hvað hindrar atvinnuþátttöku hjá einstaklingi og hvernig best er að styðja hann í starfsendurhæfingarferlinu.  
Sálfræðingur mun einnig koma að öðrum verkefnum innan VIRK sem fela í sér þróun og umbætur á þjónustu.

 Helstu verkefni
 • Skimun, greining og kortlagning á vanda einstaklinga í þjónustu VIRK
 • Gerð áætlana fyrir starfsendurhæfingu
 • Rýna framgang mála m.t.t. hindrana hvað varðar þátttöku á vinnumarkaði
 • Samstarf við heilbrigðisstéttir varðandi einstaklinga í þjónustu VIRK
 • Ákvarðanataka í málum einstaklinga í þjónustu VIRK
 • Þróunar- og umbótastarf
 
 Menntunar- og hæfnikröfur
 • Réttindi til að starfa sem sálfræðingur
 • Að minnsta kosti fjögurra ára reynsla af klínískri vinnu í sínu fagi
 • Jákvæð reynsla af þverfaglegri samvinnu
 • Reynsla af verkefnastjórnun
 • Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund
 • Reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er kostur
 • Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu er kostur
 • Framhaldsmenntun á fagsviðinu er kostur
 • Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa 
með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi við 
fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni 
þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á 
sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og 
atvinnurekanda á vinnumarkaði.
 
VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan 
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menningu 
með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður og er 
starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.
 

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is 
Upplýsingar veita: Leifur Geir Hafsteinsson leifurgeir@hagvangur.is
Geirlaug Jóhannsdóttir geirlaug@hagvangur.is 
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 26.  mars 2018. 
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og
einnar blaðsíðu kynningarbréf þar sem á
kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig
viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur starfsins.

Metnaðarfullur sálfræðingur óskast

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða áhuga-
saman vélamann með kranaréttindi til starfa. Fyrirtækið er 
með ö�uga vökvabómukrana og �utningabíla með krönum.
Star�ð felst í að þjónusta viðskiptavini okkar og jafnframt 
þjónustu við eigin byggingarverkefni. Stefna JÁVERK er að 
vera með fyrsta �okks tæki til að tryggja viðskiptavinum 
okkar sem besta og öruggasta þjónustu.

Hæfniskröfur:
  •  Meirapróf og vinnuvélaréttindi á vökvabómukrana
  •  Íslenskumælandi
  •  Reynsla er kostur
  •  Stundvísi
  •  Þjónustulund og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Æskilegt er að viðkomandi einstaklingur gæti ha�ð 
störf sem fyrst

Uppl. gefur Kristján I.Vignisson í síma 891-8888 eða á 
netfanginu kristjan@javerk.is. Farið verður með allar 
fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Okkur vantar góðan vélamann…

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss

Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

www.javerk.is

JÁVERK er 25 ára ö�ugt, metnaðarfullt og vaxandi 
verktakafyrirtæki sem jafnframt rekur kranaleigu. 
Starfsmenn eru um 120 í dag og verkefnastaða 
fyrirtækisins er traust. JÁVERK leggur mikla 
áherslu á umhver�s-, öryggis-, og gæðamál. 
JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og 
metnaðarfulla einstaklinga sem sýna frumkvæði 
og sjálfstæði í vinnu. 

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að 
aðbúnaður og starfsumhver� sé með því besta 
sem þekkist. Starfsandi er frábær og starfsmanna- 
félagið er mjög virkt og stendur fyrir margskonar 
skemmtunum og ferðalögum. JÁVERK er með 
starfsstöðvar bæði á Selfossi og Reykjavík.
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Hæfniskröfur:

Faglærður bifvélavirki

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 26. mars 2018

Bifvélavirki 
óskast
Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir 
bifvélavirkja til að annast almenna 
bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu.

Um er að ræða starf verkefnastjóra hjá skrifstofu framkvæmda og viðhalds en starfsmenn skrifstofunnar sjá m.a. um 
áætlanagerð, hönnun, útboð, framkvæmd og eftirlit með stofnframkvæmdum ásamt viðhaldi fasteigna eignasjóðs. Meðal 
verkefna skrifstofu framkvæmda og viðhalds eru nýbyggingar, endurgerð og viðhald leik- og grunnskóla, íþróttamannvirkja og 
sundlauga, frístundaheimila, ýmissa menningarstofnana og annarra stofnana og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar. Skrifstofan 
er til húsa í Borgartúni 12-14.        

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Menntun í byggingaverkfræði eða byggingar-

tæknifræði eða sambærileg menntun í 
tæknigreinum á háskólastigi. 

• Starfsreynsla á starfssviði er kostur. 
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Reynsla af og þekking á verkefnastjórnun. 
• Reynsla af áætlanagerð og almennri skýrslugerð. 
• Góð íslenskukunnátta og ritfærni. 
• Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum og 

kostnaðarvitund. 
• Frumkvæði, áræðni og röggsemi til verka. 
• Geta til að vinna undir álagi.

 

Framkvæmda- og eignasvið 

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

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

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

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

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

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

Starfssvið 

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

Menntunar- og hæfniskröfur 

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

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

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

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

Verkefnastjóri óskast til starfa 
á skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
•  Verkefnastjórn við nýframkvæmdir og viðhald fasteigna þ.m.t. umsjón 

með aðkeyptu byggingaeftirliti og ráðgjöf við undirbúning, hönnun 
og öflun útboðs- og verðfyrirspurnargagna vegna endurbóta- og 
viðhaldsverkefna deildar.

• Gerð viðhaldsáætlunar fyrir einstök verkefni og eftirfylgd með 
framgangi verka. 

• Umsjón með útboðsverkum fyrir einstök verkefni.
• Samræming á vinnuáætlun viðhalds og nýframkvæmda varðandi 

verklegar framkvæmdir.
• Samskipti við íbúa, verkfræðistofur og verktaka og svara 

fyrirspurnum og erindum.
• Skráning viðhaldsverkefna og kostnaðarstöðu þeirra í verkbókhald 

og yfirferð og samþykkt reikninga.
• Skráning í eignavef Reykjavíkurborgar og eftirfylgni með uppfærslum. 
• Skráning upplýsinga um verkefni í Framkvæmdasjá. 
• Vettvangsferðir á vinnusvæði.
• Taka þátt í stjórnun ýmissa tilfallandi verkefna deildar og eftirfylgni 

þeirra. 

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri 
byggingadeildar í síma  411-1111 og í tölvupósti agnar.gudlaugsson@reykjavik.is. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir laus störf „Verkefnastjóri - Skrifstofa framkvæmda og viðhalds“. Umsóknarfrestur 
er til og með 26 mars.  

Requirements:
• Solid background in managing and delivering IT services
• Management experience
• Ability to build and engage a motivated team
• Financial knowledge with budgeting experience
• Excellent written and verbal communication skills 
• Driven toward results through continuous improvement and innovation
• Fluent in Icelandic and English

Responsibilities:
• Responsible for IT services, support processes and work, with  
 continuous improvement and implementation
• Manage and coordinate the work of the local IT service team
• Present key statistics and performance reports to management and  
 other stakeholders
• Deliver and follow up on relevant goals in Marel’s IT business plan
• Maintain liaison with key user groups and other stakeholders  
 locally and with the global IT service team

Marel is seeking an IT Service Manager to be responsible for managing and delivering IT services in Iceland. The 
successful candidate will support processes to ensure that incidents and requests are being handled correctly to 
achieve the desired service quality level. This position requires an individual with the experience of building a team 
that is highly service oriented. 

For more information, please contact Ramon Aben, Manager IT infrastructure and Service Management, ramon.aben@marel.com, 
or Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, Human Resource Manager, sigridur.stefansdottir@marel.com.
Please submit your application no later than April 28, 2018, through marel.com/35361

IT SERVICE MANAGER MAREL ICELAND

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.

ARE YOU IT?



Sálfræðingur – félagsráðgjafi óskast
Píeta eru forvarnarsamtök um sjálfsvíg og sjálfsskaða. Samtökin 
eru til húsa að Baldursgötu 7 í Reykjavík. Píeta Ísland mun bjóða 
upp á aðgengilega þjónustu einstaklingum að kostnaðarlausu. 
Fagaðilar munu sjá um viðtölin og lögð er áhersla á umhyggju fyrir 
einstaklingnum og jafningja grunnur hafður að leiðarljósi.
Við viljum ráða til starfa metnaðarfulla sálfræðinga og félags
ráðgjafa. 
Störfin felast fyrst og fremst í meðferð við sjálfsvígshættu, sjálfs
skaða og undirliggjandi áhættuþáttum. 

Leitað er eftir einstaklingum með reynslu af meðferðarstörfum sem 
hafa áhuga á fjölbreyttu starfi í krefjandi þverfaglegu umhverfi. 
Starfið bíður upp á möguleika á að taka þátt í að móta starfsemina 
á Íslandi.  

Helstu verkefni og ábyrgð
• Áhættumat í ljósi sjálfsvígshættu og/eða sjálfskaða.
• Viðtalsmeðferð einstaklinga í sjálfsvígshættu og sjálfsskaða.
• Einstaklings og hópmeðferðarvinna. 
• Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu og mótun starfsins.

Hæfnikröfur
• Haldgóð þekking og reynsla af meðferðarvinnu í tengslum við  
 sjálfsvígshættu eða sjálfskaða.
• Þjálfun í DBT (dialectical behavior therapy) meðferð er æskileg.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði. 
• Hæfni til að vinna með öðrum.
• Reynsla af þátttöku í þverfaglegri teymisvinnu  
 heilbrigðisstétta æskileg.
• Íslenskt starfsleyfi. 

Frekari upplýsingar um starfið
Um hlutastörf er að ræða. Laun samkvæmt samkomulagi
Öllum umsóknum verður svarað. Píeta samtökin áskilja sér rétt til 
að hafna öllum umsóknum ef hæfi umsækjanda er talið ábótavant.
Umsókn fylgi náms og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum 
og starfsleyfi. 
Nánari upplýsingar á www.pieta.is eða hjá forstöðumanni Píeta, 
Eddu Arndal í síma 8539090
Umsóknir skulu sendar á forstöðumann Píeta á Íslandi, 
edda@pieta.is 

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2018

Umsóknum skal skilað á  
starfsnam.islandsstofa.is

fyrir 3. apríl 2018.

Helstu verkefni og ábyrgð
Markmið starfsnámsins er að gefa 
ungu fólki sem er að hefja starfsferil 
sinn og vill afla sér reynslu, færi á  
að kynnast því fjölbreytta starfi sem 
unnið er í alþjóðlegri markaðssetningu 
hjá Íslandsstofu. Um er að ræða sjö 
mánaða tímabil frá júní og fram í 
desember 2018. Um fullt starfsnám er 
að ræða yfir sumarið en síðan um 40% 
starfsnám sem hentar vel með námi.

Hæfniskröfur
• Umsækjandi þarf að vera í BS/BA- eða meistara-  
 námi í grein sem tengist störfum Íslandsstofu á   
 sviði ferðaþjónustu og skapandi greina

• Áhugi á fjölmiðlum, almannatengslum eða   
 alþjóðlegri markaðssetningu æskilegur

• Góð kunnátta í ensku og íslensku - önnur   
 tungumálakunnátta er æskileg 

• Góð þekking á Íslandi

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

Upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir 
Karen Möller Sívertsen,  
verkefnisstjóri, ferðaþjónustu  
og skapandi greina,  
karen@islandsstofa.is

585 5500
hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

VILT ÞÚ SLÁST Í HÓPINN?
Fjölbreytt störf í grunnskólum Hafnarfjarðar skólaárið 2018-2019 í boði fyrir fólk
á öllum aldri með margvíslega menntun og reynslu. Nánar á hafnar�ordur.is

Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinendur
»    Heimilisfræðikennari
»    Kennari í hönnun og smíði
»    Kennari í Berg, sérdeild
»    Sérkennari í Berg, sérdeild
»    Sérkennari
»    Skólaliði
»    Stuðningsfulltrúi
»    Stærðfræði- og náttúrufræðikennari
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi

Áslandsskóli
»    Íslenskukennari í unglingadeild
»    Umsjónarkennari í miðdeild
»    Umsjónarkennari í yngri deild

Lækjarskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi

Víðistaðaskóli
»    Faggreinakennari í unglingadeild
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

SUMAR- 
STÖRF
VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ DUGLEGU  
FÓLKI Í ALLAR VERSLANIR

Vissir þú?
Við seljum timbur, járn, festingar, glugga, þakefni, rammahús, hurðir, parket, flísar, klósett, vaska, skrúfur, nagla, 
vinnufatnað, borvélar, blóm, skóflur, plastbox, ljósaperur, blöndunartæki, hjólsagir, rúðuþurrkur, bón, málningu, lakk, 
pensla, hjól, hrærivélar, vinnufatnað, hekkklippur, sandkassa, trampólín, barnabílstóla, hleðslubanka, ljós, kastara, 
lagnaefni, ofna, grill, garðhúsgögn, garðhús, aðventuljós, hestavörur, háþrýstidælur, samlokur, heitan mat í hádeginu,  
lista, sturtuklefa, kolla, luktir, garn, hnífapör, hunda- og kattamat, sláttuvélar, pallefni og svo ótrúlega margt annað!

BREIDD | GRANDI | AKUREYRI | SELFOSS | SUÐURNES
VERSLANIR, LEIGUMARKAÐIR, TIMBUR- OG LAGNADEILDIR

Við leitum að hressum og duglegum einstaklingum 17 ára og eldri  
í fjölbreytt sumarstörf hjá BYKO.
Í boði eru störf í öllum deildum og fela þau í sér almenna afgreiðslu, sölu og 
ráðgjöf til viðskiptavina. Nauðsynlegt er að hafa ríka þjónustulund og góða hæfni  
í mannlegum samskiptum ásamt því að vera stundvís, jákvæður og heiðarlegur. 

Sótt er um á alfred.is eða byko.is
Hægt er að fá frekari upplýsingar með því að senda póst á byko@byko.is

Alfreð
Þú sækir um með

Alfreð
Þú sækir um með

Vertu með!



Sölu- og þjónustufulltrúi
Northwear leitar að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingi 
35 ára eða eldri í fjölbreytt og skemmtilegt starf.
 
Starfssvið
• Sala og dreifing á Wrangler vörum
• Almenn þjónusta við viðskiptavini
• Samskipti við erlenda birgja
• Vörupantanir og innkaup
• Móttaka vörusendinga og útgáfa reikninga
 
Hæfniskröfur
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi og þekking á fatnaði
• Góð kunnátta í ensku og íslensku
• Almenn tölvukunnátta
• Stundvísi og skipulagshæfileikar
• Þekking á DK hugbúnaði kostur
 

Northwear er í dag leiðandi fyrirtæki á Íslandi í framleiðslu 
og sölu á einkennis- og starfsmannafatnaði auk þess að reka 
öfluga heildsöludeild.
 
Umsóknir berist til godi@northwear.is fyrir 22. mars.

Northwear ehf, Sundaborg 7-9 | 104 Reykjavík | Sími 511 4747 | www.northwear.is

Stöður ráðgjafa 
Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi í sérúrræði 
undir stjórn Stuðla? Starfið felur í sér vinnu með unglingum 
þar sem starfsfólk fær þjálfun í viðurkenndum aðferðum eins 
og ART (Aggression Replacement Training). Um er að ræða 
átta til tíu 100% stöður í vaktavinnu til allt að tveggja ára. 
Starfsstöð verður á höfuðborgarsvæðinu. 

Starfssvið
Starfið felst m.a. í:
•	Samveru	og	samskiptum	við	unglinga.
•	Samskiptum	við	foreldra.
•	Tómstundastarfi	með	unglingum.
•	Einstaklingsbundnum	stuðningi	við	unglingana	í	 

meðferð í samvinnu við yfirmenn og sálfræðinga.

Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða 
samskiptahæfni, sveigjanleika, jákvætt viðhorf til skjólstæð
inga, áhuga á meðferðarstörfum og skipulögð vinnubrögð.

Hæfnikröfur
•	Reynsla	af	vinnu	með	unglinga	er	æskileg	t.d.	í	meðferðar-,	

tómstunda eða íþróttastarfi.
•	Umsækjendur	þurfa	að	geta	tileinkað	sér	þá	meðferðar-

nálgun og þær verklagsreglur sem unnið er eftir á Stuðlum.
•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum.
•	Viðkomandi	þarf	að	geta	unnið	sjálfstætt	og	í	teymi.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	er	hægt	að	fá	hjá	Funa	Sigurðs-
syni, forstöðumanni Stuðla, í síma 530 8800 eð funi@bvs.is.

Störfin eru auglýst með fyrirvara um að hentugt húsnæði 
finnist    fyrir starfsemina. Við úrvinnslu umsókna um störfin 
gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eiginleikum 
umsækjanda.	Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningum	SFR	
og ríkisins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Auglýsingin gildir í 6 mánuði frá birtingu. 

Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og fyrri 
störf. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 
21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2018.

Fossaleynir	17	(Grafarvogi)	|112	Reykjavík	|	www.studlar.is	|	mru@studlar.is

Verk- og tæknifræðingar
Orbicon Arctic á Íslandi óskar eftir að ráða verk- og/eða tæknifræðinga með reynslu og þekkingu á einu eða
fleirru af eftirfarandi fagsviðum á starfsstöðvar okkar á Íslandi og/eða Grænlandi:

- Burðarþolshönnun - Lagnahönnun - Gatna- og veghönnun -

Starfssvið:
Viðkomandi munu sinna fjölbreyttum verkefnum við hönnun sem og gerð útboðs- og verklýsinga fyrir
byggingar, hafnar- og samgöngumannvirki á Íslandi og Grænlandi. Með tíma mun verkefnastjórn og eftirfylgni
bætast við starfssviðið ef vilji er fyrir hendi.

Hæfniskröfur, burðarþolshönnuður:
• Þekking á þrívíddarhönnun og BIM aðferðarfræðinni ásamt kunnáttu í Revit
• Starfsreynsla er ekki nauðsynleg, en krafist er áhuga á faginu og heiðarleika

Hæfniskröfur, gatna- og veghönnuður:
• Haldgóð þekking og reynsla á sviði veghönnunar og jarðtækni
• Að minnsta kosti 2 ára starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði
• Kunnátta á þrívíddarhönnun með MicroStation og PowerCivil

Hæfniskröfur, lagnahönnuður:
• Haldgóð þekking og reynsla á hönnun neysluvatns-, hita-, fráveitu- og loftræstilagna í byggingar
• Kostur ef viðkomandi hefur þekkingu eða reynslu á veituhönnun
• Að minnsta kosti 2 ára starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði
• Kunnátta í þrívíddarhönnun og BIM aðferðarfræðinni ásamt kunnáttu í Revit

Sameiginlegar hæfniskröfur fyrir alla eru:
• B.Sc. eða M.Sc gráða
• Hæfni til að starfa sjálfstætt, og vilji til að setja sig inn í nýtt verklag og starfsumhverfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð eða miðlungskunnátta í dönsku eða öðru norðurlandamáli ásamt ensku
• Kostur er, ef viðkomandi hefur gott tengslanet á Íslandi

Fyrir frekari upplýsingar er hægt að hafa samband við Birkir Rútsson á birk@orbicon.is. Umsóknir ásamt
ferilskrá sendist á info@orbicon.is fyrir 3. apríl 2018. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og
öllum umsóknum verður svarað.

Orbicon Arctic er alhliða verkfræðistofa með höfuðstöðvar í Grænlandi og Danmörku. Orbicon Arctic sinnir
verkefnum á sviði innviða, bygginga, hafna og byggðatækni á Íslandi og Grænlandi. Hjá Orbicon Arctic
starfa um 25 manns á skrifstofum okkar á Íslandi og Grænlandi. Hjá móðurfyrirtæki okkar í Danmörku
starfa rúmlega 600 tækni- og verkfræðingar.

Staða leikskólastjóra við leikskólann Furuskóg

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Furuskógi lausa til umsóknar. 
Furuskógur er sex deilda leikskóli með tvær starfsstöðvar í Fossvogi í Reykjavík. Áherslur í starfi skólans eru sköpun, útinám og 
lífsleikni, auk þess sem læsi er stór þáttur í námi barnanna. Unnið er með lýðræði í leikskólastarfinu þar sem Barnasáttmáli Sameinuðu 
þjóðanna er hafður að leiðarljósi, börnin tjá skoðanir sínar, geta valið og hafnað og haft áhrif á eigin þekkingaröflun, menningu og 
lífsgildi. Leikskólinn hefur innleitt PBS sem er heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun og áhersla er lögð á jákvæð samskipti, hrós, 
umhyggju og hlýju. Umhverfi skólans er mjög fjölbreytt og náttúruparadís Fossvogsdalsins er í næsta nágrenni með iðandi fuglalífi, 
fjölbreyttum gróðri og veðursæld. Gott samstarf er við aðra skóla í hverfinu og íþróttafélagið Víking auk þess sem Furuskógur er 
þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi leikskóli og Grænum skrefum Reykjavíkurborgar. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og  metnaðarfullt  
leikskólastarf í Furuskógi.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn  
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2018. Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2018. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda  
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111. 
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
•	 Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og  
stefnu Reykjavíkurborgar.

•	 Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
•	 Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra  

og starfsmenn.
•	 Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og  

umbótaáætlunum.
•	 Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
•	 Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
•	 Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 

vinnutilhögun og starfsþróun.
•	 Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	 Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
•	 Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á  

leikskólastigi.
•	 Reynsla af stjórnun æskileg. 
•	 Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
•	 Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
•	 Lipurð og hæfni í samskiptum.
•	 Sjálfstæði og frumkvæði.
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Matreiðslumaður 
Sjálfsbjargarheimilið auglýsir stöðu matreiðslumanns 

lausa til umsóknar.

Í starfinu felst m.a. matreiðsla og gæðaeftirlit. Leitað er að 
áhugasömum starfsmanni, matreiðslumeistara eða starfs-
manni með aðra viðeigandi menntun, er býr að fjölþættri 
starfsreynslu, þekkingu í næringarfræði og innra eftirliti. 

Lögð er sérstök áhersla á hæfni í mannlegum samskiptum 
enda byggist starfið að verulegu leyti á samskiptum við 
þjónustuþega og samstarfsmenn. Um er að ræða fullt starf. 
Vinnutími 8-16 alla daga ársins með vaktafyrirkomulagi. 
Starfsmaður er staðgengill forstöðumanns eldhússins.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur færður fram fyrir hæfni 
viðkomandi til að gegna starfinu. Umsókn berist til Garðars 
Halldórssonar forstöðumanns eldhúss Sjálfsbjargarheimili-
sins á netfangið gardar@sbh.is eigi síðar en í lok dags  
2. apríl 2018.

Sjálfsbjargarheimilið rekur búsetuþjónustu, dagþjónustu 
og fleiri starfsemisþætti í Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 
12, 105 R. Frekari upplýsingar um starfsemina má finna á 
heimasíðu okkar, sbh.is.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mjög góð enskukunnátta er skilyrði
• Reynsla af vörustjórnun er kostur
• Jákvætt viðhorf og hæfni til að vinna í hópi
• Þekking á matvælaiðnaði er kostur
• Reynsla af stefnumótun er kostur

Starfssvið:
• Almenn ráðgjöf til viðskiptavina um SensorX röntgenkerfi
• Vinnslu- og tækniráðgjöf  fyrir sölunet
• Greina framtíðarmöguleika og viðskiptatækifæri
• Vinna að og framfylgja markaðsáætlun fyrir SensorX
• Þátttaka í stefnumótun fyrir SensorX vörulínuna
• Gerð stuðningsefnis fyrir sölunet

Marel leitar að sérfræðingi til liðs við vörustjórnunarteymi SensorX röntgenlausna. SensorX er leiðandi vara á sínu sviði 
í gæðaskoðun á kjúklingi, kjöti og fiski. Starfið felur í sér náið samstarf við vöruþróun og sölunet Marel auk ferðalaga til 
viðskiptavina og samstarfsaðila erlendis. Leitað er að kraftmiklum og fjölhæfum aðila með þekkingu á sviði vörustjórnunar, 
viðskipta- og tækniráðgjafar.   

SENSORX SÉRFRÆÐINGUR

ER FRAMTÍÐ ÞÍN HJÁ OKKUR?

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 5.400 starfsmenn, þar af um 600 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á 
heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og 
framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugt fólk, konur og karla,  sem hafa áhuga á að 
mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan vinnutíma, glæsilegt mötuneyti, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars. Sótt er um starfið rafrænt á vef Marel, marel.com/35221.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Pálmi Freyr Bárðarson, Product Manager – X-ray solutions, palmi.bardarson@marel.com, 563-8000.



Lagerstarf
Danco Heildverslun leitar að duglegum og ábyrgðarfullum 
einstaklingi við lagerstörf. Starfið felur í sér tiltekt pantana, 
vörumóttökur og að hluta til útkeyrsla. Framtíðarstarf.

•  Reynslu af afgreiðslu- og lagerstörfum.
•  Skipulagshæfni
•  Hreint sakavottorð
•  Almenn tölvukunnátta.
•  Lyftararéttindi er kostur.

Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist til siggi@danco.is

 Aðstoðarskólastjóri og  
talmeinafræðingur

Fræðslusvið auglýsir lausar til umsóknar tvær stöður, þ.e. 
stöðu aðstoðarskólastjóra í Vallaskóla á Selfossi og stöðu 
talmeinafræðings hjá skólaþjónustu Árborgar. Við leitum 
að metnaðarfullum einstaklingum með brennandi áhuga á 
starfi í skólum. Í sveitarfélaginu er unnið að styrkingu hei-
ldstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla. Lögð 
er áhersla á faglega forystu í anda lærdómssamfélagsins, 
snemmtæka íhlutun, samstarf skóla og stofnana um 
umbótastarf og þróun úrræða fyrir börn.  Í Sveitarfélaginu 
Árborg búa rúmlega 9 þúsund íbúar, þar af um 2000 börn í 
fimm leikskólum og þremur grunnskólum. Í Vallaskóla eru 
um 585 nemendur í 1.-10. bekk. Virðing, þekking og lífsgleði 
eru einkunnarorð skólans. 

Aðstoðarskólastjóri Vallaskóla
Meginverkefni:
•	 Staðgengill	skólastjóra
•	 Vinnur	ásamt	samstarfsfólki	að	framþróun	 

í skólastarfi og stefnumótun
•	 Vinnur	ásamt	öðrum	skólastjórnendum	að	daglegri	

stjórnun skólans og skipulagningu skólastarfsins

Menntun og færnikröfur:
•	 Grunnskólakennararéttindi	áskilin.
•	 Menntun	og	reynsla	í	stjórnun	æskileg
•	 Forystu-	og	stjórnunarhæfileikar
•	 Mikil	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Skipulagshæfileikar	
•	 Frumkvæði	í	starfi

Vegna námsleyfis skólastjóra veitir fræðslustjóri upp-
lýsingar um starfið. Ráðning er frá og með 1. ágúst 2018. 

Talmeinafræðingur hjá skólaþjónustu 
Ráðning frá 1. ágúst 2018 eða eftir samkomulagi, bæði 
hvað varðar starfshlutfall og upphaf ráðningar. 

Helstu verkefni og menntunarkröfur
Verkefni á sviði talmeina- og málþroskavanda hjá börnum, 
meðal annars vinna við skimanir, málþroskagreining-
ar, ráðgjöf, fræðslu og talþjálfun. Samstarf við annað 
starfsfólk skólaþjónustu, kennara, nemendur og foreldra. 
Jafnframt við fleiri talmeinafræðinga í Árborg sem sinna 
talþjálfun barna. Við leitum að talmeinafræðingi sem býr 
yfir góðri hæfni í mannlegum samskiptum, reynslu og 
menntun sem nýtist í starfi.

Upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, 
sími 480-1900, 852-3918 og thorsteinnhj@arborg.is.   
Áhugasamir geta sent tölvupóst á skolathjonusta@arborg.
is eða póst á fræðslusvið Árborgar, Austurvegi 2, 800 
Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 6. apríl 2018.  

Starfið hæfir jafnt körlum sem konum. Laun og starfskjör 
eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags 
og Launanefndar sveitarfélaga. 

Brammer er eitt af leiðandi fyrirtækjum í Evrópu sem  dreifingaraðili á iðnaðarrekstar-
vöru, með yfir 50 ára reynslu. Brammer er þekkt fyrir hágæðavörur og sveigjanlega 
þjónustu. Framúrskarandi þjónustu okkar ber fyrst og síðast að þakka góðu starfsfólki.
 
Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús á svæði Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði, verslun og 
söluskrifstofu í Hafnarfirði og skrifstofu í Kópavogi.

Brammer er ört stækkandi fyrirtæki á Íslandi með um 35 starfsmenn hérlendis. 

Þjónustufulltrúi í verslun Brammer 
Brammer Ísland leitar að starfsmanni til að vinna í verslun fyrirtækisins í Hafnarfirði. 
Helstu verkefni:
• Sala og afgreiðsla á verkfærum, rekstrarvörum,  

vinnufatnaði og fleiru. 
• Innkaup og val á söluvarningi 
• Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina
• Halda uppi framúrskarandi þjónustustigi í verslun
• Þátttaka í öðrum tilfallandi verkefnum. 

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun eða sambærilegt
• Starfsreynsla í sambærilegu starfi eða í iðngrein. 
• Rík þjónustulund og góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott frumkvæði
• Hæfileikar til að geta unnið undir álagi
• Áhugi á sölumennsku og almenn þekking á  

verkfærum mikill kostur
• Mjög góð almenn tölvukunnáttu
• Góða samskiptafærni á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar veitir Edilon Hreinsson, útibússtjóri í síma 864 6284.

Áhugasamir umsækjendur sæki um starfið á www.alfred.is, fyrir 26. mars 2018.

Sérfræðingur í fjárstýringu
Við leitum að hæfileikaríkum sérfræðingi í öflugt teymi fjárstýringar á fjármálasviði 
Arion banka til að sinna viðskiptum og verðlagningu á fjármálamarkaði. Helstu verkefni 
lúta að gjaldeyrisviðskiptum og lausafjárstýringu ásamt öðrum viðskiptum fjárstýringar. 
Um er að ræða krefjandi starf í metnaðarfullu starfsumhverfi. Í boði er starf fyrir 
framúrskarandi einstakling sem hefur áhuga og metnað til að byggja upp starfsframa 
á fjármálamarkaði.

Nýtast þínir hæfileikar
á fjármálamarkaði?

Helstu verkefni

•  Viðskiptavakt á íslenskum millibankamarkaði
•  Viðskipti við innlendar og erlendar fjármálastofnanir
•  Verðlagning fjármálaafurða
•  Stýring á áhættuþáttum sem tengjast efnahag bankans

Nánari upplýsingar um starfið veita Eiríkur Dór Jónsson, forstöðumaður fjárstýringar, 
sími 444 7171, netfang eirikur.jonsson@arionbanki.is og Hanna María Pálmadóttir 
mannauðsstjóri, sími 444 6333, netfang hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is.

Hæfniskröfur
•  Meistaragráða í verkfræði, raunvísindum eða viðskiptatengdum greinum
•  Frumkvæði, drifkraftur, heiðarleiki og metnaður
•  Hæfni í samskiptum og fagleg vinnubrögð
•  Áhugi og þekking á innlendum og erlendum efnahagsmálum 
•  Þekking á afleiðum og áhættuvörnum er kostur
•  Starfsreynsla á fjármálamarkaði er æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 2018. Sótt er um á www.arionbanki.is.

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að 
því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að 
starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straum-
línustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra 
starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans mál og síðan árið 2015 
höfum við árlega fengið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.
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Fjármálasvið er annað af stoðsviðum Hafnarfjarðarbæjar 
og þar starfa um 23 starfsmenn. Sviðinu er skipt í 
fjárreiðudeild, hagdeild, bókhaldsdeild, launadeild og 
tölvudeild og heyrir starfið undir rekstrarstjóra hagdeildar. 
Um er að ræða 100% starf. Viðkomandi þyrfti að geta 
hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

»    Vinna við gerð fjárhagsáætlunar
»    Vinna við umbætur í rekstri
»    Eftirlit og frávikagreining á rekstri
»    Upplýsingagjöf og ráðgjöf til stjórnenda
»    Skýrslugerð og úrvinnsla

Hæfniskröfur:
»    Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem
        viðskiptafræði, hagfræði eða tölfræði
»    Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
»    Reynsla af fjármálalegri umsýslu
»    Þekking og reynsla af stafrænni þróunarvinnu æskileg
»    Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
»    Mjög góð kunnátta í Excel og almenn tölvukunnátta
»    Samskipta- og samstarfshæfni
»    Góð íslenskukunnátta og ritfærni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur 
Sverrisson rekstrarstjóri hagdeildar,
gudmundursv@hafnar�ordur.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. mars nk. Laun eru 
skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags.
 

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

Nánar á hafnar�ordur.is

óskast til starfa á �ármálasvið
SÉRFRÆÐINGUR

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Álfhólsskóli óskar eftir starfsfólki 
fyrir skólaárið 2018-2019

Við í Álfhólsskóla erum að leita að lífsglöðum og áhugasömum starfsmönnum til þátttöku í 
skemmtilegu skólastarfi.
Álfhólsskóli er heildstæður grunnskóli með um 640 nemendur og 120 starfsmenn. Skólinn byggir á 
langri hefð fyrir framsæknu og árangursríku skólastarfi þar sem áhersla hefur verið  lögð á þátttöku 
í margs konar þróunarverkefnum. Í skólanum eru námsver fyrir einhverfa nemendur og skólinn er 
móðurskóli í Kópavogi fyrir börn af erlendum uppruna. Í Álfhólsskóla eru allir kennarar og nemendur í 5. 
-10. bekk með spjaldtölvur og mikil áhersla lögð á  skapandi starf með fjölbreyttum kennsluháttum og 
nám við hæfi hvers og eins óháð menningarlegum bakgrunni.

Einkunnarorð skólans eru: menntun – sjálfstæði - ánægja. 

Ráðningarhlutfall og tími
•	 Umsjónarkennarar á yngsta stig 80-100% stöður, framtíðarstörf
•	 Umsjónarkennarar á miðstigi 100% stöður, tímabundin og framtíðarstörf
•	 Sérkennarar, 100% störf í sérkennslu á miðstigi og í sérdeild fyrir einhverfa, framtíðarstörf
•	 Tónmenntakennari 100% starf, framtíðarstarf
•	 Stuðningsfulltrúar 65 -100% störf
•	 Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl 50%, framtíðarstörf

Ráðningartími er frá 1. ágúst 2018

Nánari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ og starfsmannafélagi Kópavogs. Þeir 
sem ráðnir eru til starfa hjá grunnskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði. Einungis er hægt að sækja 
um starfið á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 

Upplýsingar gefur Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri eða Einar Birgir Steinþórsson aðstoðarskólastjóri í síma 
4413800. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið sigrunb@kopavogur.is

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

www.landsvirkjun.is

Starfið er í umhverfisdeild Þróunarsviðs og felur í sér þátttöku í þróunar- 
og viðhaldsverkefnum Landsvirkjunar með það að markmiði að draga úr 
áhrifum á umhverfi. Viðkomandi verður leiðandi í mati á umhverfisáhrifum 
og mun aðstoða við skipulags- og leyfismál. Í starfinu felst einnig að fylgja 
eftir þeim kröfum sem gerðar eru í umhverfismálum við útboðsgagnagerð 
og samninga, að skipuleggja umhverfisstjórnun verkefna og vinna að 
mótvægisaðgerðum.

• Framhaldsnám á háskólastigi í náttúruvísindum, umhverfisfræði, 
bygginga- og umhverfisverkfræði eða skipulagsfræði.

• Reynsla af vinnu við mat á umhverfisáhrifum og þátttaka  
í hönnun mannvirkja.

• Reynsla af leyfisferlum, skipulagsmálum, gerð útboðsgagna  
og samninga.

• Reynsla í verkefnastjórnun og samskiptum við hagsmunaaðila.

• Þekking á umhverfisáhrifum orkuvinnslu og framkvæmda.

• Mikill áhugi á umhverfismálum.

• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og metnaður.

• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Við leitum að metnaðarfullum 
verkefnisstjóra á Þróunarsviði 

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Sótt er um starfið á vef Hagvangs, hagvangur.is. Nánari upplýsingar veitir Inga Steinunn 
Arnardóttir (inga@hagvangur.is). Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2018.



Borgarvirki óskar eftir  
vélamönnum til starfa sem fyrst. 

Upplýsingar í s. 660-0510 eða á  
email : magnus@borgarvirki.is

Ríksendurskoðun
Óskar eftir hæfum einstaklingi til að sinna 

ræstingu og umsjón fasteignar í fullu starfi. 

Umsóknarfrestur er  til og með 3. apríl 2018. 

Sjá nánari upplýsingar á www.starfatorg.is

Leikskólakennari/leiðbeinandi
Regnboginn leikskóli óskar eftir að ráða kennara og  

leiðbeinanda í 100% starf næsta vetur. Regnboginn er  
einkarekinn leikskóli sem starfar í anda Reggio Emilia  
með áherslu á skapandi starf, tilfinningalega styðjandi 

umhverfi og læsi í víðum skilningi. 

Kostur ef viðkomandi getur hafið störf í maí,  
annars eftir samkomulagi.

Vinsamlega sendið fyrirspurnir og umsóknir í  
tölvupósti á regnbogi@regnbogi.is

Fanney Guðmundsdóttir 
leikskólastjóri

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Starfsmaður á sótthreinsun Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201803/596
Sjúkraliði á skurðstofu Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201803/595
Hjúkrunarfræðingur á skurðstofu Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201803/594
Aðstoðarskólameistari Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201803/593
Starfsm. í félags- og virknistarf Heilbrigðisst. Suðurlands, Fossheimar Selfoss 201803/592
Starfsm. í félags- og virknistarf Heilbrigðisst. Suðurlands, Ljósheimar Selfoss 201803/591
Fjármála- og rekstrarstjóri Alþingi Reykjavík 201803/590
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hlíðarsmára Kópavogur 201803/589
Sjúkraliði Heilsugæslan Hlíðarsmára Kópavogur 201803/588
Félagsliði Heilsugæslan Hlíðarsmára Kópavogur 201803/587
Sjúkraþjálfari Heilsugæslan Hlíðarsmára Kópavogur 201803/586
Iðjuþjálfi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201803/585
Launafulltrúi Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201803/584
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201803/583
Aðalbókari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201803/582
Aðstoð í eldhús, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201803/581
Ræsting/þvottahús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201803/580
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisst. Austurlands, Fossahlíð Seyðisfjörður 201803/579
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201803/578
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201803/577
Lífeindafræðingar Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201803/576
Ritari lyfjanefndar Landspítali Reykjavík 201803/575
Hjúkrunar- og læknanemar Landspítali, bráðaöldrunarlækningad. Reykjavík 201803/574
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201803/573
Íþróttafræðingur Landspítali, geðdeildir Reykjavík 201803/572
Deildarlæknir Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201803/571
Verkefnastjóri vöruframboðs Landspítali, innkaupadeild Reykjavík 201803/570
Sjúkraþjálfarar Landspítali Reykjavík 201803/569
Umsjónarm. eldhúss/matargerðar Landspítali, Laugarásinn  Reykjavík 201803/568

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
   og reynsla af sambærilegu starfi 
- Reynsla af sölu og viðskiptum
- Þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði  
   og metnaður til að ná árangri í starfi
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
- Góð almenn enskukunnátta  
- Haldgóð tölvuþekking og kunnátta á Navision er æskileg
- Áhugi á fallegri og framúrskarandi hönnun og áhugi  
   á að selja gæðavörur

- Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps   

Áhugasamir vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir á hildurh@penninn.is fyrir 21.maí nk. 

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
   og reynsla af sambærilegu starfi 
- Reynsla af sölu og viðskiptum
- Þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði 
   og metnaður til að ná árangri í starfi
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
- Góð almenn enskukunnátta  
- Haldgóð tölvuþekking og kunnátta á Navision er æskileg
- Áhugi á fallegri og framúrskarandi hönnun og áhugi 
   á að selja gæðavörur

Starfssvið:
- Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps   
  stærri viðskiptavina
- Sala og tilboðsgerð
- Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina
- Annast kynningu á húsgagnalausnum  
   og vörum fyrir viðskiptavini
- Önnur tilfallandi verkefni

Áhugasamir vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir á hildurh@penninn.is fyrir 21.maí nk. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
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Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

- Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps stærri viðskiptavina.

- Sala og tilboðsgerð.

- Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina.

- Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum fyrir viðskiptavini.

- Önnur tilfallandi verkefni.

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi og reynsla af sambærilegu starfi.

- Reynsla af sölu og viðskiptum. 

- Þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi. 

- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

- Góð almenn enskukunnátta.

- Haldgóð tölvuþekking og kunnátta á Navision er æskileg.

- Áhugi á fallegri og framúrskarandi hönnun og áhugi á að selja gæðavörur.

Áhugasamir vinsamlegast sækið um á heimasíðu Pennans, penninn.is.
Nánari upplýsingar gefur Hildur Halldórsdóttir, hildurh@penninn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 8.júní nk.

 Húsgögn
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Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
   og reynsla af sambærilegu starfi 
- Reynsla af sölu og viðskiptum
- Þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði  
   og metnaður til að ná árangri í starfi
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
- Góð almenn enskukunnátta  
- Haldgóð tölvuþekking og kunnátta á Navision er æskileg
- Áhugi á fallegri og framúrskarandi hönnun og áhugi  
   á að selja gæðavörur

- Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps   

Áhugasamir vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir á hildurh@penninn.is fyrir 21.maí nk. 

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
   og reynsla af sambærilegu starfi 
- Reynsla af sölu og viðskiptum
- Þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði 
   og metnaður til að ná árangri í starfi
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
- Góð almenn enskukunnátta  
- Haldgóð tölvuþekking og kunnátta á Navision er æskileg
- Áhugi á fallegri og framúrskarandi hönnun og áhugi 
   á að selja gæðavörur

Starfssvið:
- Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps   
  stærri viðskiptavina
- Sala og tilboðsgerð
- Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina
- Annast kynningu á húsgagnalausnum  
   og vörum fyrir viðskiptavini
- Önnur tilfallandi verkefni

Áhugasamir vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir á hildurh@penninn.is fyrir 21.maí nk. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
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Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

- Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps stærri viðskiptavina.

- Sala og tilboðsgerð.

- Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina.

- Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum fyrir viðskiptavini.

- Önnur tilfallandi verkefni.

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi og reynsla af sambærilegu starfi.

- Reynsla af sölu og viðskiptum. 

- Þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi. 

- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

- Góð almenn enskukunnátta.

- Haldgóð tölvuþekking og kunnátta á Navision er æskileg.

- Áhugi á fallegri og framúrskarandi hönnun og áhugi á að selja gæðavörur.

Áhugasamir vinsamlegast sækið um á heimasíðu Pennans, penninn.is.
Nánari upplýsingar gefur Hildur Halldórsdóttir, hildurh@penninn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 8.júní nk.

 Húsgögn
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Við erum að leita að þér!
Viðskiptastjóri
Starfssvið:Starfssvið:

Hæfniskröfur:
Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 23. mars nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Pennans, 
https://www.penninn.is/is/laus-storf

• Háskólamenntun eða önnur menntun 
sem nýtist vel í starfi

• Reynsla af sölu og viðskiptum, reynsla af 
sambærilegu starfi æskileg

• Rík þjónustulund, sjálfstæði og sveigjanleiki
• Góð almenn enskukunnátta
• Góð almenn tölvukunnátta, kunnátta á Navision er æskileg
• Áhugi á fallegri hönnun og áhugi á að selja gæðavörur

• Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins 
hóps stærri viðskiptavina

• Sala og tilboðsgerð
• Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina
• Annast kynningu á húsgagnalausnum 

og vörum fyrir viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni

• Háskólamenntun eða önnur menntun 
sem nýtist vel í starfi

• Reynsla af vörustjórnun og reynsla 
af sambærilegu starfi æskileg

• Góð almenn tölvukunnátta, þekking á 
Navision er nauðsynleg

• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi
• Metnaður, skipulagshæfileikar 

og geta unnið vel undir álagi
• Góð enskukunnátta, bæði töluð og rituð

• Ber ábyrgð á viðskiptum í ákveðnum vöruflokkum 
• Annast innkaup frá völdum birgjum
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja
• Ber ábyrgð á birgðum, veltuhraða og framlegð í sínum 

vöruflokkum
• Fylgjast með nýjum tækifærum á markaði
• Gerð sölu- og markaðsáætlana fyrir vöruflokkinn
• Upplýsa starfsmenn um nýjar vörur

Vörustjóri



Lausar stöður kennara 
Lausar eru til umsóknar stöður kennara á yngsta stigi, mið
stigi og í unglingadeild Austurbæjarskóla. Austur bæjarskóli 
er rótgróinn skóli í miðbæ Reykjavíkur. Í skólanum eru 450 
nemendur í 1.10. bekk og um 70 starfsmenn. Í Austur
bæjarskóla er lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti, 
leiðsagnarnám, samvinnu auk þess sem list og verkgreinar 
skipa stóran sess í skólastarfinu.  Lögð er áhersla á vinsam
leg samskipti og vellíðan nemenda og starfsmanna. Í skóla
num er öflugt foreldrafélag og er samvinna við foreldra og 
nærsamfélag gott.  Komandi skólaár boðar spennandi tíma 
í Austurbæjarskóla og er þörf á dugmiklu skapandi fagfólki, 
kennurum og kennarateymi, til að leggja góðu skólastarfi lið.

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

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur, 

aðra kennara og foreldra. 
•	 Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og  

samstarfsmönnum. 
•	 Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra  

og annað fagfólk. 

Hæfniskröfur
•	 Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari. 
•	 Menntun og hæfni til almennrar kennslu á yngsta stigi, 

miðstigi eða í unglingadeild. 
•	 Reynsla og áhugi á að starfa með börnum. 
•	 Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi. 
•	 Faglegur metnaður. 
•	 Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi. 
•	 Góð íslenskukunnátta.

Allar nánari upplýsingar um störfin veitir Kristín Jóhannes
dóttir skólastjóri s. 4117200. Sótt er um á www.rvk.is

Deildarstjóri við  
Sunnulækjarskóla

Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar stöður deildar
stjóra miðstigs og deildarstjóra elsta stigs. Staða deildar
stjóra miðstigs er ný staða en starf deildarstjóra elsta stigs 
er afleysing til eins árs vegna námsleyfis.

Starfssvið  
Deildarstjóri er þátttakandi í stjórnunarteymi skólans ásamt 
skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og öðrum deildarstjórum. 
Hann ber ábyrgð á skólahaldi á viðkomandi skólastigi og 
daglegum verkefnum því tengdu. Deildarstjóri fylgist með 
nýjungum á sviði kennslu og er leiðandi í faglegri umræðu. 

Menntunar og hæfniskröfur
Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi í grunnskóla, góða 
skipulagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikil
vægir eiginleikar. Við val á umsækjanda verður tekið mið af 
menntun og fyrri starfsreynslu.
Í skólanum eru um 680 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, teymiskennslu kennara, ábyrgð nemenda og góða 
samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfs
kjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitar
félaga og Kennarasambands Íslands. Störfin henta jafnt 
konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 3. apríl 2018 en ráðið er í stöðurnar 
frá 1. ágúst 2018.
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 
800 Selfoss. 

 Skólastjóri

Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Atvinnublað 25. júlí 2015, forsíða
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: 168,5 mm (4 dálkar) x 154 mm
Verð (20% afsláttur): 158.016 + vsk.

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 3 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 3 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 3 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 3 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 3 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur í hagspá  
og greiningum

Hagstofa Íslands leitar að starfsmanni í rannsóknadeild stofnunarinnar. Deildin greinir þróun 
efna hagsmála, gerir þjóðhagsspá og hefur umsjón með opinberri útgáfu hennar. Starfs
maðurinn mun vinna við greiningu á efnahagsmálum, túlkun hagtalna og gerð þjóðhagsspár 
Hagstofu Íslands. 

Hæfniskröfur:
•		Háskólagráða	í	hagfræði,	framhalds	- 
 menntun er mikill kostur.
•		Reynsla	af	greiningarstörfum.
•		Þekking	á	hagrannsóknum.
•		Mjög	gott	vald	á	mæltu	og	rituðu	máli, 
	bæði	íslensku	og	ensku.
•		Hlutlægni	og	fagmennska.

•		Góð	kunnátta	á	gagnavinnsluhugbúnað 
	(t.d.	Excel,	Eviews	eða	sambærilegt).
•		Góð	þekking	og	mikill	áhugi	á	efnahags-
málum.
•		Samviskusemi,	skipulögð	vinnubrögð	 
	og	frumkvæði.
•		Góð	samskipta-	og	miðlunarfærni.

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2018 og skulu umsóknir berast til:  Starfsumsókn,   
Borgartúni	21a,	150	Reykjavík	eða	rafrænt	á	netfangið	starfsumsokn@hagstofa.is

Öllum	umsóknum	verður	svarað	og	umsækjendum	tilkynnt	um	ráðstöfun	starfsins	þegar	
ákvörðun	hefur	verið	tekin.	Umsóknir	gilda	í	sex	mánuði	frá	því	umsóknafrestur	rennur	út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða 
metnaðarfullan og áhugasaman starfsmann til starfa.

Rekstrarvakt RB sinnir vöktun og eftirliti með kerfum RB og 
annarra �ármálafyrirtækja, allan sólarhringinn, alla daga ársins.

Sérfræðingur á rekstrarvakt

REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is

HELSTU VERKEFNI
· Stuðningur og samskipti við aðra hópa innan sem 
 utan fyrirtækis 
· Regluleg verkefni eins og prófanir á tvöfaldri   
 uppsetningu kerfa, skýrslugerð, eftirlit með 
 keyrslu, vinnsla
· Vaktavinna á 12 tíma vöktum

HÆFNISKRÖFUR
· Reynsla af rekstri tölvuumhverfa eða menntun við   
 hæfi (t.d. tölvunarfræði eða kerfisfræði)
· Skipulagshæfni og samskiptahæfileikar
· Þekking á netþjónum, netkerfum og gagnagrunnum
· Þekking/reynsla af eftirlitskerfum er kostur 
· Sjálfstæð vinnubrögð og samviskusemi
·  Næmni fyrir smáatriðum og góð yfirsýn
· Hæfni til að vinna vel undir álagi þegar þess þarf

Starfið býður upp á frábært tækifæri til að kynnast rekstri á mjög �ölbreyttu tækniumhverfi og sýndarumhverfi. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristjón Sverrisson, forstöðumaður tæknireksturs, kristjon@rb.is, sími 569 8877. 

Umsóknarfrestur er til 25. mars. Óskað er eftir því að áhugasamir fylli út umsóknir á heimasíðu RB, www.rb.is.  
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu �ármálalausnir, þar á meðal öll 

megingreiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki og vátryggingafélög. Framtíðarsýn RB er að auka gæði 

og hagkvæmni �ármálaþjónustu á Íslandi. RB nær því með þróun framsækinna og öruggra lausna og þjónustu sem eru bæði vel 

samþættar og samnýttar af markaðnum. Hjá RB starfar margt af öflugasta upplýsingtæknifólki landsins.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra samstarfsfélaga og umhverfi þar sem 

fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.
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Starf lögfræðings hjá nýrri  
Gæða- og eftirlitsstofnun  

félagsþjónustu og barnaverndar

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf 
lögfræðings á nýrri Gæða- og eftirlitsstofnun félags-
þjónustu og barnaverndar. Markmið stofnunarinnar 
er að auka gæði og öryggi félagsþjónustu og barna-
verndar með því að styrkja stjórnsýslu og eftirlit í mála-
flokknum. Stofnunin mun sinna stjórnsýslu- og eftirlits-
verkefnum á sviði félagsþjónustu og barnaverndar og 
verður hún hluti af velferðarráðuneytinu sem sérstök 
ráðuneytisstofnun. 

Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn að takast á 
við krefjandi, áhugaverð og fjölbreytt verkefni í nýrri 
stofnun þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og 
sjálfstæði.

Starfið felst einkum í meðferð lögfræðilegra viðfangs-
efna sem tengjast málaflokkum stofnunarinnar, svo sem 
persónuvernd, túlkun laga- og reglugerða, stjórnsýslu-
verkefnum og verkefnum tengdum eftirliti. Viðkomandi 
mun einnig taka þátt í mótun innra starfs stofnunarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Embættis-	eða	meistarapróf	í	lögfræði.
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Skipulagshæfni.
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum.
•	 Samstarfshæfni.
•	 Gott	vald	á	íslensku	í	ræðu	og	riti.	
•	 Góð	kunnátta	í	ensku.	
•	 Þekking	á	einu	Norðurlandamáli	æskileg.	
•	 Þekking	og	reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	æskileg.
•	 Þekking	og	reynsla	af	málefnasviðum	stofnunarinnar		
 æskileg. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Um 
launakjör	fer	samkvæmt	kjarasamningi	Félags	háskóla-
menntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármála- og 
efnahagsráðherra. Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem 
konur til að sækja um starfið. 

Upplýsingar veitir Sigríður Jónsdóttir, stjórnandi Gæða- 
og eftirlitsstofnunar í félagsþjónustu og barnavernd, 
sigridur.jonsdottir@vel.is eða í síma 545-8100. 

Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá, starfsheiti 
og kynningarbréf með rökstuðningi um hvernig við-
komandi uppfyllir hæfniskröfur fyrir starfið. Umsóknir 
skulu sendar til velferðarráðuneytisins, Skógarhlíð 6, 
105 Reykjavík eða á netfangið postur@vel.is eigi síðar 
en mánudaginn 9. apríl 2018. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta 
gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur 
út, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum 
störfum, með síðari breytingum. 

Velferðarráðuneytinu, 17. mars 2018. 

  

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Sjúkraþjálfari - Iðjuþjálfi - Hjúkrunarfræðingur - 
Félagsliði - Sjúkraliði 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laus til umsóknar fimm 50-100% 
tímabundin störf í endurhæfingarteymi Heimahjúkrunar. Teymið er þverfaglegt og  
veitir skjólstæðingum þjónustu og hvatningu til að efla og auka lífsgæði. Tilgangurinn 
er að styrkja eldri borgara til að vera virkir í eigin lífi eins lengi og mögulegt er.
Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl.

Sjúkraþjálfari
Sjúkraþjálfari óskast í 50% tímabundið starf frá  
1. maí nk. til eins árs. 

Helstu verkefni og ábyrgð

 Stuðningur og ráðgjöf til skjólstæðinga og  
 aðstandenda þeirra varðandi hreyfingu og þjálfun

 Vinnur að reglulegu endurmati á þörfum 
 skjólstæðinga í samræmi við meðferðaráætlun

 Tekur virkan þátt í þverfaglegu samstarfi, 
 handleiðslu, fræðslu og starfsmannafundum

 Vinnur sjálfstætt við athuganir mat og ráðgjöf

Hæfnikröfur
 Löggilt sjúkraþjálfarapróf
 Æskileg starfsreynsla er 5 ár 
 Þekking á áhugahvetjandi samtalstækni 
 Mjög góð færni í mannlegum samskiptum og hæfni 

 til að vinna í þverfaglegu teymi 
 Góð almenn tölvuþekking
 Færni í töluðu og rituðu íslensku máli  
 Gilt ökuleyfi 
 Hreint sakavottorð 

Iðjuþjálfi
Iðjuþjálfi óskast í 50% tímabundið starf frá  
1. maí nk. til eins árs. 

Helstu verkefni og ábyrgð

 Stuðningur og ráðgjöf til skjólstæðinga og  
 aðstandenda þeirra varðandi aðbúnað á heimili  
 og  úrræði

 Vinnur að reglulegu endurmati á þörfum 
 skjólstæðinga í samræmi við meðferðaráætlun

 Tekur virkan þátt í þverfaglegu samstarfi, 
 handleiðslu, fræðslu og starfsmannafundum

 Vinnur sjálfstætt við athuganir mat og ráðgjöf

Hæfnikröfur
 BS í iðjuþjálfun og starfsréttindi sem iðjuþjálfi
 Æskileg starfsreynsla er 5 ár 
 Þekking á áhugahvetjandi samtalstækni 
 Mjög góð færni í mannlegum samskiptum og hæfni 

 til að vinna í þverfaglegu teymi 
 Góð almenn tölvuþekking
 Færni í töluðu og rituðu íslensku máli  
 Gilt ökuleyfi 
 Hreint sakavottorð

 

Heimahjúkrun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sér um heimahjúkrun fyrir Kópavog, Garðabæ og  
Hafnarfjörð. Unnið er í þverfaglegum teymum sem hafa það að markmiði að gera sjúkum og/eða öldruðum kleift 
að dveljast heima. Teymin eru í miklu samstarfi við starfsfólk heilsugæslustöðva og sjúkrastofnana, aðila sem 
koma að málefnum aldraðra og fatlaðra í þessum þremur bæjarfélögum, ættingja og fleiri aðila.
 

Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur óskast í 50% tímabundið starf  
frá 1. maí nk. til eins árs. 

Helstu verkefni og ábyrgð

 Stuðningur og ráðgjöf til skjólstæðinga og  
 aðstandenda þeirra varðandi meðferð og þjálfun

 Vinnur að reglulegu endurmati á þörfum 
 skjólstæðinga í samræmi við meðferðaráætlun

 Tekur virkan þátt í þverfaglegu samstarfi, 
 handleiðslu, fræðslu og starfsmannafundum

 Vinnur sjálfstætt við athuganir mat og ráðgjöf

Hæfnikröfur
 Íslenskt hjukrunarleyfi
 Æskileg starfsreynsla er 5 ár 
 Þekking á áhugahvetjandi samtalstækni 
 Mjög góð færni í mannlegum samskiptum og hæfni 

 til að vinna í þverfaglegu teymi 
 Góð almenn tölvuþekking
 Færni í töluðu og rituðu íslensku máli  
 Gilt ökuleyfi 
 Hreint sakavottorð 

Nánari upplýsingar veitir
 Sigrún K. Barkardóttir, svæðisstjóri Heimahjúkrunar  
 Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í Hafnarfirði,  
 Garðabæ og Kópavogi 
 Sími: 513-6900 
 sigrun.kristin.barkardottir@heilsugaeslan.is 

Sjá nánar á 

 www.starfatorg.is  

 www.heilsugaeslan.is

 

 

Félagsliði
Félagsliði óskast í 100% tímabundið starf frá  
1. maí nk. til eins árs. 

Helstu verkefni og ábyrgð

 Stuðningur og ráðgjöf til skjólstæðinga og 
 aðstandenda þeirra

 Vinnur að reglulegu endurmati á þörfum 
 skjólstæðinga í samræmi við meðferðaráætlun

 Tekur virkan þátt í þverfaglegu samstarfi, 
 handleiðslu, fræðslu og starfsmannafundum

Hæfnikröfur
 Menntaður félagsliði
 Reynsla af heimahjúkrun æskileg
 Þekking á áhugahvetjandi samtalstækni 
 Faglegur metnaður og áhugi á að vinna við 

 heimahjúkrun 
 Sjálfstæði í starfi
 Góð íslensku-og enskukunnátta 
 Gilt ökuleyfi 
 Hreint sakavottorð 

Sjúkraliði
Sjúkraliði óskast í 100% tímabundið starf frá  
1. maí nk. til eins árs. 

Helstu verkefni og ábyrgð

 Stuðningur og ráðgjöf til skjólstæðinga og  
 aðstandenda þeirra

 Vinnur að reglulegu endurmati á þörfum 
 skjólstæðinga í samræmi við meðferðaráætlun

 Tekur virkan þátt í þverfaglegu samstarfi, 
 handleiðslu, fræðslu og starfsmannafundum

Hæfnikröfur
 Íslenskt sjúkraliðaleyfi
 Reynsla af heimahjúkrun æskileg
 Mikil samskiptahæfni
 Faglegur metnaður og áhugi á að vinna við 

 heimahjúkrun 
 Sjálfstæði í starfi
 Góð íslensku-og enskukunnátta 
 Gilt ökuleyfi 
 Hreint sakavottorð 

Eldhús-Eldhús
Óskum eftir að ráða matreiðslumann eða manneskju vana 

eldhússtörfum í eldhúsið okkar Hjá Dóra í Mjódd. 
Íslensku kunnátta nauðsynleg.

Uppl. í síma 557 3910 eða á staðnum mánudaga-föstudaga.



Fjármála- og stjórnsýslusvið
»    Verkefnastjóri Lífsgæðaseturs á St. Jósefsspítala
»    Sérfræðingur í hagdeild á fjármálasviði

Málefni fatlaðs fólks
»    Sumar- og afleysingarstarf - Lækur
»    Sumar- og framtíðarstarf á heimili fatlaðs fólks
»    Sumarstarfsmenn á heimili fatlaðs fólks
»    Sumarafleysing á heimili fatlaðs fólks í Blikaási

Grunnskólar
»    Aðstoðarskólastjóri - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Lækjarskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Öldutúnsskóli

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir
»    Leikskólakennari - Víðivellir

Sumarstörf
»    Sumarstörf fyrir einstaklinga fædda 1997 eða fyrr
»    Sumarstörf ungmenna fædd 1998 - 2000
»    Sumarstörf ungmenna fædd 2001

Umhver�s- og skipulagsþjónusta
»    Yfirverkstjóri veitna
»    Iðnaðarmaður - fráveita

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

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Okkur vantar meiraprófsbílstjóra 
og starfsmann í vöruhús 

í sumarafleysingar

Starf bílstjóra felur aðallega í sér vörudreifingu  
á höfuðborgarsvæðinu. 

Starfsmaður í vöruhúsi sér um vöruafgreiðslu  
og tæmingu á gámum. 

Viðkomandi þarf að vera stundvís, með góða 
þjónustulund og sýna frumkvæði í starfi. 

Allar frekari upplýsingar gefur Arnar Þ. Ólafsson

Arnar / Sími 773 1630 / arnar@fraktlausnir.is

SKÓLASTJÓRI TÓNLISTARSKÓLA HAFNARFJARÐAR
Tónlistarskóli Hafnarfjarðar óskar eftir að ráða skólastjóra til starfa. 
Skólinn var stofnaður 1950 og starfar nú á tveimur stöðum.

Starfið felur í sér að stýra skólanum en um 600 nemendur stunda 
nám við skólann og þar starfa 50 mjög vel menntaðir  kennarar í 
34 stöðugildum. Kennt er á öll helstu hljóðfæri auk söngs. Í 
skólanum er starfandi sinfóníuhljómsveit, lúðrasveitir auk 
fjölmargra annarra samspila.

Tónkvísl er rytmisk deild innan skólans þar sem mikil áhersla er lögð 
á samspil og kennt á öll helstu hljóðfæri sem tilheyra rythmískri deild.

Mikilvægt er að umsækjandinn sé tilbúinn til að leiða áfram það 
faglega starf sem byggt hefur verið upp í skólanum. Hann þarf 
að styðja við uppbyggilegan skólabrag og sameiginlega sýn á 
metnaðarfullt skólastarf. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf í 
byrjun ágúst. 

Sótt er um starfið á vef Hafnarfjarðarbæjar hafnar�ordur.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, fyrri 
störfum umsækjanda, menntun, stjórnunarreynslu og þeim 
verkefnum sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni 
hans til að sinna skólastjórastarfi. 

 Helstu verkefni og ábyrgð:
· Dagleg stjórnun og rekstur skólans og fagleg forysta
· Umsjón með eftirliti og mati á þjónustu skólans
· Skipuleggur skólaárið og leggur fram starfsáætlun fyrir 

hvert skólaár
· Umsjón með þróunar- og umbótarstarfi og símenntun 

kennara

 Menntunar- og hæfniskröfur:
· BA gráða í tónlist. Framhaldspróf á sviði tónlistar æskilegt
· Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar æskileg
· Reynsla af kennslu í tónlistarskóla
· Reynsla af stjórnun, rekstri og opinberri stjórnsýslu æskileg
· Leiðtogahæfni
· Samstarfs- og samskiptahæfni
· Frumkvæði og metnaður í vinnubrögðum
· Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

 Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl nk.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Gunnarsson, skólastjóri 
gunngun@tonhaf.is

585 5500
hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

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

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Aðstoðarmaður landlæknis Embætti landlæknis Reykjavík 201803/567
Þjóðgarðsvörður Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201803/566
Flugvirki Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201803/565
Verkefnastjóri umhverfismála Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201803/564
Verkefnastjóri í mannvirkjagerð Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201803/563
Lögfræðingur Vegagerðin Reykjavík 201803/562
Ræsting og umsjón fasteignar Ríkisendurskoðun Reykjavík 201803/561
Lektor í stjórnmálafræði Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201803/560
Lektor í uppeldis- og menntunarfræðiHáskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201803/559
Dósent í færsluvísindum og barnalæknisfræðiHáskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201803/558
Veiðieftirlitsmenn Fiskistofa Hafnarfjörður 201803/557
Skjalastjóri Alþingi Reykjavík 201803/556
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gögngudeild BUGL Reykjavík 201803/555
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar Landspítali, bráðaöldrunarlækningadeildReykjavík 201803/554
Ráðgjafar/stuðningsfulltrúar Landspítali, barna- og unglingageðdeildReykjavík 201803/553
Deildarlæknir/námsstaða Landspítali, augndeild Reykjavík 201803/552
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðaöldrunarlækningadeildReykjavík 201803/551
Sjúkraliðar Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201803/550
Lektor við ferðamáladeild Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201803/549
Heimavistarstjóri Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201803/548
Starfsmaður á lager Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201803/547
Yfirsálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201803/546
Sérnámsstöður í heilsugæsluhjúkrunHeilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsvæðið201803/545
Sjúkraliði í heimahjúkrun, sumarafleysingHeilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsvæðið201803/544
Vefritstjóri Alþingi Reykjavík 201803/543
Umsjónarmaður Reiðmannsins Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201803/542
Starfsnemi Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201803/541
Lögfræðingur Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201803/540
Upplýsingafulltrúi Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201803/539
Stjórnarráðsfulltrúi Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201803/538
Ráðgjafar Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201803/537
Löglærður aðstoðarmaður dómaraHéraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201803/536

Hefur þú kíkt 
á Job.is?



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

Hringur er flugumferðarstjóri 
í flugstjórnarmiðstöðinni  
í Reykjavík. Hann er hluti  
af góðu ferðalagi.

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 .  A P R Í L

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

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

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

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

Helstu verkefni eru eftirlit með tölvubúnaði í innritun  
og flugupplýsingaskjám, aðstoð við uppsetningu á vél-  
og hugbúnaði og uppsetningar og viðhald á tölvum,  
prenturum og öðrum jaðarbúnaði. 

Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson, deildarstjóri  
Kerfisþjónustu, axel.einarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
•  Góð þekking á Microsoft lausnum
• Þjónustulund og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Þekking á IP og netkerfum er kostur
• Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
• Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðunni

Isavia óskar eftir kerfisstjóra í notendaþjónustu við tölvukerfi 
Isavia á Keflavíkurflugvelli. Helstu verkefni eru notenda- 
þjónusta, uppsetningar og viðhald á tölvum, pantanir, skráning-
ar og samskipti við birgja. Gríðarleg áhersla er lögð á uppitíma 
kerfa. Lögð er áhersla á að nota nýjustu tækni við að leysa 
flókin vandamál.

Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson, deildarstjóri  
Kerfisþjónustu, axel.einarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Kostur að hafa lokið MS prófgráðu eins og MCSA eða MCITP
• Kostur að hafa lokið kerfisstjóranámi
• Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðu
• Skilningur og þekking á Microsoft Windows umhverfi
• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum

Við leitum að ábyrgum og úrræðagóðum einstaklingum með 
sjálfstæð vinnubrögð til að sinna störfum húsvarða í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar. Um framtíðarstörf er að ræða í krefjandi 
umhverfi.  Unnið er á dag- og næturvöktum.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Freyr Borgarsson, hópstjóri 
rekstrarstjórnstöðvar, bjarni.borgarsson@isavia.is. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Nám í iðnmenntun eða önnur sambærileg menntun/reynsla
• Góð kunnátta í ensku og íslensku
• Góð tölvukunnátta er skilyrði

Isavia óskar eftir að ráða kerfisstjóra í net- og símamálum  
með góða þekkingu á Cisco netbúnaði og netkerfum.  
Kerfisþjónustan rekur eitt stærsta tölvu- og netkerfi á Íslandi. 
Gríðarleg áhersla er lögð á uppitíma kerfa. Lögð er áhersla  
á að nota nýjustu tækni við að leysa flókin vandamál.

Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson, deildarstjóri  
Kerfisþjónustu, axel.einarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Cisco CCNA gráða er kostur (R&S, Voice eða  Wireless)
• Þekking á búnaði frá Cisco og Palo Alto er kostur
• Þekking á Cisco símaumhverfi er kostur
• Þekking á Cisco WiFi er kostur
• Almenn þekking á IP, Layer 2 og 3 samskiptum er æskileg

K E R F I S Þ J Ó N U S T A 
S U M A R S T A R F

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

F R A M T Í Ð A R S T Ö R F 
H Ú S V A R Ð A 

K E R F I S S T J Ó R I  
N E T  O G  S Í M A M Á L A

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

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

Hringur er flugumferðarstjóri 
í flugstjórnarmiðstöðinni  
í Reykjavík. Hann er hluti  
af góðu ferðalagi.

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 .  A P R Í L

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

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

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

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

Helstu verkefni eru eftirlit með tölvubúnaði í innritun  
og flugupplýsingaskjám, aðstoð við uppsetningu á vél-  
og hugbúnaði og uppsetningar og viðhald á tölvum,  
prenturum og öðrum jaðarbúnaði. 

Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson, deildarstjóri  
Kerfisþjónustu, axel.einarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
•  Góð þekking á Microsoft lausnum
• Þjónustulund og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Þekking á IP og netkerfum er kostur
• Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
• Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðunni

Isavia óskar eftir kerfisstjóra í notendaþjónustu við tölvukerfi 
Isavia á Keflavíkurflugvelli. Helstu verkefni eru notenda- 
þjónusta, uppsetningar og viðhald á tölvum, pantanir, skráning-
ar og samskipti við birgja. Gríðarleg áhersla er lögð á uppitíma 
kerfa. Lögð er áhersla á að nota nýjustu tækni við að leysa 
flókin vandamál.

Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson, deildarstjóri  
Kerfisþjónustu, axel.einarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Kostur að hafa lokið MS prófgráðu eins og MCSA eða MCITP
• Kostur að hafa lokið kerfisstjóranámi
• Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðu
• Skilningur og þekking á Microsoft Windows umhverfi
• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum

Við leitum að ábyrgum og úrræðagóðum einstaklingum með 
sjálfstæð vinnubrögð til að sinna störfum húsvarða í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar. Um framtíðarstörf er að ræða í krefjandi 
umhverfi.  Unnið er á dag- og næturvöktum.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Freyr Borgarsson, hópstjóri 
rekstrarstjórnstöðvar, bjarni.borgarsson@isavia.is. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Nám í iðnmenntun eða önnur sambærileg menntun/reynsla
• Góð kunnátta í ensku og íslensku
• Góð tölvukunnátta er skilyrði

Isavia óskar eftir að ráða kerfisstjóra í net- og símamálum  
með góða þekkingu á Cisco netbúnaði og netkerfum.  
Kerfisþjónustan rekur eitt stærsta tölvu- og netkerfi á Íslandi. 
Gríðarleg áhersla er lögð á uppitíma kerfa. Lögð er áhersla  
á að nota nýjustu tækni við að leysa flókin vandamál.

Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson, deildarstjóri  
Kerfisþjónustu, axel.einarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Cisco CCNA gráða er kostur (R&S, Voice eða  Wireless)
• Þekking á búnaði frá Cisco og Palo Alto er kostur
• Þekking á Cisco símaumhverfi er kostur
• Þekking á Cisco WiFi er kostur
• Almenn þekking á IP, Layer 2 og 3 samskiptum er æskileg

K E R F I S Þ J Ó N U S T A 
S U M A R S T A R F

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

F R A M T Í Ð A R S T Ö R F 
H Ú S V A R Ð A 

K E R F I S S T J Ó R I  
N E T  O G  S Í M A M Á L A

VIÐSKIPTABLAÐAMAÐUR Á FRÉTTABLAÐIÐ
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU VIÐSKIPTABLAÐAMANNA LANDSINS? 
Markaðurinn, fylgirit Fréttablaðsins um viðskipti og fjármál, óskar eftir blaðamanni í fullt starf á ritstjórn blaðsins. 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• að hafa góða þekkingu og brennandi áhuga á viðskiptum og    
 efnahagsmálum er skilyrði
• háskólamenntun á sviði hagfræði, viðskipta eða lögfræði er æskileg
• reynsla af blaðamennsku er æskileg
• að hafa gott vald á íslenskri tungu
• frumkvæði, öguð vinnubrögð og að geta unnið undir álagi 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Hörð Ægisson á netfangið hordur@
frettabladid.is 

Umsóknarfrestur er til 21. mars. 
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Óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði okkar 
Við leitum að vandvirkum og samviskusömun einstakling 
sem getur unnið sjálfstætt.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Upplýsingar í síma 567 7722 eða á e-maili: breytir@breytir.is  
Jeppaþjónustan Breytir ehf Stórhöfða 35 Reykjavík  
sími 567 7722.

Óskum eftir að ráða starfsmann 
á verkstæði okkar

Við leitum að vandvirkum og  
samviskusömun einstaklingi.

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Upplýsingar á breytir@breytir.is eða í síma  
567 7722 / 894 0630

Starfsmenn óskast í veiðieftirlit 
Fiskistofa óskar eftir að ráða 1-2 metnaðarfulla og jákvæða starfsmenn í veiðieftirlit í Hafnarfirði. Mannauður 
Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og þekking-
armiðlun.

Starfandi veiðieftirlitsmenn er nær eingöngu karlar og er því athygli kvenna sérstaklega vakin á starfinu í 
þeim tilgangi að jafna kynjahlutföll í starfsgreininni, sbr. 3. mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Ösp Gylfadóttir mannauðs- og fjármálastjóri í síma 5697900. 
Ferilskrá á íslensku sem hefur m.a. að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnar-
aðila sem og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda í starfið er rökstudd sendist í gegnum 
heimasíðu fiskistofu, www. Fiskistofa.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2018.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við SFR. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

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

Helstu verkefni:
•	Eftirlit	á	sjó,	en	í	því	felst	m.a.	lengdarmæling	

á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, 
eftirlit með aflasamsetningu, veiðarfærum, 
hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá 
fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með því að afla-
dagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi við 
veiðar og afla um borð. 

•	Eftirlit	í	landi,	en	það	felur	m.a.	í	sér	eftirlit	með	
löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með 
veiðarfærum og aflasamsetningu, lengdarmæl-
ingar á afla og eftirlit með færslu afladagbóka. 
Eftirlit	með	löndunum	erlendra	skipa	og	úttektir	
á afurðum vinnsluskipa ásamt skrifstofustörfum 
s.s. skýrslugerð þegar vettvangsstörfum lýkur, 
að fylgjast með löndunum og skráningum í 
aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna  
vegna brotamála sem upp koma. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Haldgóð	reynsla	af	störfum	í	sjávarútvegi.
•	Góð	íslensku-,	ensku-	og	tölvukunnátta	er	áskilin.
•	Gott	heilsufar.
•	Sjálfstæði,	fagmennska	og	nákvæmni	í	vinnu-

brögðum.
•	Sanngirni	og	háttvísi.
•	Mjög	góð	hæfni	í	samskiptum	nauðsynleg.
•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi	s.s.	skipstjórnar-

réttindi, stúdentspróf eða iðnmenntun æskileg.

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

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

Birtingastjóri
Auglýsingadeild
Laust er til umsóknar fullt starf 
birtingastjóra með þekkingu og reynslu 
af sölumálum og/eða bókhaldi. Unnið er í 
skemmtilegum og lifandi hópi í kraftmiklu, 
skapandi og metnaðarfullu umhverfi.

Umsóknarfrestur er til 3. apríl.

Sumarstarf - 
íþróttafréttamaður 
Íþróttir
Við leitum að liðsauka í 100% sumarstarf 
á vöktum. Starfið felst í að afla 
íþróttafrétta af innlendum og erlendum 
vettvangi og miðla þeim í útvarpi, 
sjónvarpi og á vefnum www.ruv.is.

Umsóknarfrestur er til 25. mars

Sótt er um á umsokn.ruv.is og þar er nánari upplýsingar að finna. Við hvetjum 
konur jafnt sem karla og fólk af ólíkum uppruna til að sækja um starfið.

RÚV starfar í almannaþágu og hefur það hlutverk að vekja, virkja og efla. 
Öflugt og samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið með gagnrýnum 
hætti, segir mikilvægar sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Stöður ráðgjafa 
Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi í sérúrræði 
undir stjórn Stuðla? Starfið felur í sér vinnu með unglingum 
þar sem starfsfólk fær þjálfun í viðurkenndum aðferðum eins 
og ART (Aggression Replacement Training). Um er að ræða 
átta til tíu 100% stöður í vaktavinnu til allt að tveggja ára. 
Starfsstöð verður á höfuðborgarsvæðinu. 

Starfssvið
Starfið felst m.a. í:
•	Samveru	og	samskiptum	við	unglinga.
•	Samskiptum	við	foreldra.
•	Tómstundastarfi	með	unglingum.
•	Einstaklingsbundnum	stuðningi	við	unglingana	í	 

meðferð í samvinnu við yfirmenn og sálfræðinga.

Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða 
samskiptahæfni, sveigjanleika, jákvætt viðhorf til skjólstæð
inga, áhuga á meðferðarstörfum og skipulögð vinnubrögð.

Hæfnikröfur
•	Reynsla	af	vinnu	með	unglinga	er	æskileg	t.d.	í	meðferðar-,	

tómstunda eða íþróttastarfi.
•	Umsækjendur	þurfa	að	geta	tileinkað	sér	þá	meðferðar-

nálgun og þær verklagsreglur sem unnið er eftir á Stuðlum.
•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum.
•	Viðkomandi	þarf	að	geta	unnið	sjálfstætt	og	í	teymi.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	er	hægt	að	fá	hjá	Funa	Sigurðs-
syni, forstöðumanni Stuðla, í síma 530 8800 eð funi@bvs.is.

Störfin eru auglýst með fyrirvara um að hentugt húsnæði 
finnist    fyrir starfsemina. Við úrvinnslu umsókna um störfin 
gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eiginleikum 
umsækjanda.	Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningum	SFR	
og ríkisins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Auglýsingin gildir í 6 mánuði frá birtingu. 

Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og fyrri 
störf. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 
21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2018.

Fossaleynir	17	(Grafarvogi)	|112	Reykjavík	|	www.studlar.is	|	mru@studlar.is
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Óskum eftir starfsmanni í hellulagnir. 

Mikil vinna framundan.

Umsóknir berist á  
gardasmidi@gardasmidi.is

Starf sérfræðings hjá nýrri  
Gæða- og eftirlitsstofnun  

félagsþjónustu og barnaverndar

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sér-
fræðings á nýrri Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu 
og barnaverndar. Markmið stofnunarinnar er að auka 
gæði og öryggi félagsþjónustu og barnaverndar með því 
að styrkja stjórnsýslu og eftirlit í málaflokknum. Stofn-
unin mun sinna stjórnsýslu- og eftirlitsverkefnum á sviði 
félags þjónustu og barnaverndar og verður hún hluti af 
velferðarráðuneytinu sem sérstök ráðuneytisstofnun.

Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við 
krefjandi, áhugaverð og fjölbreytt verkefni hjá nýrri 
stofnun þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og 
sjálfstæði.

Starfið felst í þróun og mótun kröfulýsinga, gæðavið-
miða og árangursmælikvarða auk annarra verkefna á 
málasviði stofnunarinnar. Viðkomandi mun einnig taka 
þátt í mótun innra starfs stofnunarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í félagsvísindum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfni. 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Samstarfshæfni.
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti. 
• Góð kunnátta í ensku. 
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg. 
• Reynsla af starfi hjá félagsþjónustu sveitarfélags 
æskileg.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Um 
launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags háskóla-
menntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármála- og 
efnahagsráðherra. Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem 
konur til að sækja um starfið. 

Upplýsingar veitir Sigríður Jónsdóttir, stjórnandi Gæða- 
og eftirlitsstofnunar í félagsþjónustu og barnavernd, 
sigridur.jonsdottir@vel.is eða í síma 545-8100. 

Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá, starfsheiti 
og kynningarbréf með rökstuðningi um hvernig við-
komandi uppfyllir hæfniskröfur fyrir starfið. Umsóknir 
skulu sendar til velferðarráðuneytisins, Skógarhlíð 6, 
105 Reykjavík eða á netfangið postur@vel.is eigi síðar 
en mánudaginn 9. apríl 2018. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta 
gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur 
út, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum 
störfum, með síðari breytingum. 

Velferðarráðuneytinu, 17. mars 2018.

Fiskeldisfræðingur & Verkefnastjóri
Stofnfiskur hf. óskar eftir að ráða fiskeldisfræðing í 

framtíðarstarf og tvo sumarstarfsmenn í 
hrognkelsaeldi fyrirtækisins í Höfnum, Reykjanesi.

Stofnfiskur hf. óskar eftir að ráða verkefnastjóra í 
framleiðsludeild fyrirtækisins í Vogum.

Starfssvið og ábyrgð: Starfssvið og ábyrgð:
 - Almenn eldisstörf við eldi á laxi og hrognkelsum:  - Ábyrgð á Frjóvgunarteymi Stofnfisks

      - fóðrun og umhirða á fiski, seiðum og hrognum  - Ýmis sérverkefni sem tengjast framleiðslu hrogna

      - þrif á eldiskerum og ýmiskonar viðhald  - Frumkvæði að úrbótum/nýjum verkefnum

      - ýmis ábyrgðarverkefni samkvæmt fyrirmælum  - Skjalagerð tengd framleiðslu á hrognum
        stöðvarstjóra/ aðstoðar stöðvarstjóra  - Afleysingar fyrir framleiðslustjóra hrogna
 - Vinna í samræmi við gæðakerfi  - Vinna samkvæmt gæðakerfi félagsins

Menntunar og hæfniskröfur: Menntunar og hæfniskröfur:
 - Fiskeldismenntun æskileg en ekki skilyrði  - Fiskeldismenntun og/eða menntun á háskólastigi

 - Jákvæðni og lipurð í samskiptum  - Sjálfstæð og öguð vinnubrögð, hafa frumkvæði

 - Vinna vel í teymi  - Góð kunnátta á skjalavinnslu í Word og Excel

 - Dugnaður, vandvirkni og skynsemi  - Vera opin/-inn fyrir fjölbreytni í starfi

 - Jákvæðni og lipurð í samskiptum, vinna vel í teymi

www.stofnfiskur.is  - Hafa getu til að vinna yfirvegað undir pressu

Frekari upplýsingar um starf fiskeldisfræðings má 
nálgast í síma 693-6310 eða hjá solvi@stofnfiskur.is

Frekari upplýsingar um starf verkefnastjóra má nálgast 
í síma 693-6326 eða hjá elvar@stofnfiskur.is

Í boði eru spennandi 
störf hjá framsæknu 
fyrirtæki í örum vexti 
sem hefur á að skipa 

metnaðarfullu og 
samhentu starfsfólki.  

Skriflegar umsóknir 
ásamt ferilskrá skulu 

berast á netfangið 
unnur@stofnfiskur.is 
fyrir 26. mars 2018.

Umsækjendur þurfa að vera liprir í mannlegum samskiptum og eiga auðvelt 
með að vinna í hóp. Reynsla af störfum í verslun og þjónustu er kostur.

Áhugasamir sæki um á www.n1.is – merkt sumarstörf 2018

Umsóknarfrestur til 7. apríl 2018.

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um  
auglýst störf hjá fyrirtækinu. 

Vilt þú vinna á líflegum 
vinnustað í sumar?
Við leitum að kraftmiklum og  þjónustulunduðum liðsfélögum til sumarstarfa á 

þjónustustöðvar okkar um land allt í fjölbreytt störf í vaktavinnu. Þjónustustöðvar N1 

eru líflegir vinnustaðir sem iða af mannlífi frá morgni til kvölds. 

Við leitum að:
• Vaktstjórum (20 ára eða eldri)
• Starfsfólki í almenna afgreiðslu
• Aðstoðarfólki í eldhús (landsbyggðin)

VR-15-025
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– Okkur vantar –

Leikskólakennara
í 100% starf

Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli og að jafnaði dvelja þar um 
45-50 börn frá 9 mánaða aldri. Okkur vantar leikskólakennara á 
yngstu deildina okkar en þar dvelja 12 börn á aldrinum 9 mánaða-2 
ára. Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður mjög 
góður. Hér er góður starfsmannahópur, yndisleg börn og jákvæðir 
foreldrar. Umhverfi leikskólans bíður upp á óendanlega möguleika. 

Ef þú ert leikskólakennari sem vilt vera virkur hluti liðsheildar, 
jákvæður og skapandi þá ættirðu ekki að hika. Við erum falin perla 
rétt fyrir utan Selfoss, 10 mínútna akstur. Ef þú hefur áhuga, komdu 
þá í heimsókn til okkar.

Hæfniskröfur:
•	 Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun,  

ef ekki fæst menntaður einstaklingur þá koma aðrar  
umsóknir til greina.

•	 Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
•	 Metnaður og áhugi fyrir faglegu leikskólastarfi
•	 Frumkvæði og jákvæðni
•	 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Allar umsóknir eru teknar til skoðunar og þeim svarað.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands Íslands. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl n.k.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Hólm Þorkelsdóttir leikskóla-
stjóri í síma 480-0151. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
guggaholm@floahreppur.is.

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Umsjónarkennari á elsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Leiðbeinandi á tómstundaheimili

Hofsstaðaskóli
 • Sérkennari
• Umsjónarkennari

Urriðaholtsskóli
 • Deildarstjórar á leikskólastig
 • Grunnskólakennarar á yngsta stig
 • Íþróttakennari á yngsta stig
 • Leikskólakennarar á leikskólastig
 • Sérkennslustjóri á leikskóla- og 
  yngsta stig
 • Starfsfólk á leikskólastig

Bæjarból
 • Deildarstjóri
 • Verkefnisstjóri yfir hreyfingu
 • Starfsmaður í eldhús

Holtakot
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennari

Lundaból
• Leikskólakennari

Miðskógar - heimili fatlaðs fólks
• Starfsmaður - 60% starfshlutfall

Fjölskyldusvið
• Starfsmenn í félagslega liðveislu

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Hringrás hf. óskar eftir að ráða starfsmann
í dekkjavinnslu

Starfslýsing:
• Taka á móti viðskiptavinum
• Flokka dekk
• Aðstoða við að halda dekkjaverksmiðju í fullum afköstum
• Lyftarapróf er nauðsyn
• Íslenskukunnátta er skilyrði

Dekkjavinnsla  –  Tímabundið Starf

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins, með starfsemi á 
5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í Kanada. Starfsmenn eru rúmlega 100 
talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í 
verðmætt hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning. Þannig 
stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta. Hringrás vinnur eftir Iso 14001.
Fyrirtækið fær formlega vottun á næstu mánuðum
Umsóknir sendast á starf@hringras.is fyrir 25. nóvember næstkomandi.

Starfsmaður óskast til starfa

Hæfniskröfur:
•	 Góð	íslenskukunnátta
•	 Gott	vald	á	tölvunotkun
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæð	vinnubrögð
•	 Þjónustulund
•	 Lyftararéttindi	eru	kostur	en	ekki	skilyrði
•	 Enskukunnátta

Helstu verkefni:
•	 Starf	í	móttöku	og	skráningu
•	 Flokkun	á	efnum
•	 Taka	í	sundur	rafeindabúnað
•	 Meðhöndlun	spilliefna
•	 Störf	á	lager

Efnarás óskar eftir liðsauka í spilliefna og raftækjamóttöku

Umsóknarfrestur er til og með 28. mars 2018
Umsóknum	um	starfið	þarf	að	fylgja	ferilskrá	
Umsóknir sendist á johannkarl@hringras.is

Efnarás er leiðandi fyrirtæki í móttöku raftækja til endurvinnslu og ráðstöfun spilliefna.

Verkstjóri
      þjónustuverkstæði

Arctic Trucks á Íslandi óskar að ráða reyndan og kraftmikinn verkstjóra á 
þjónustuverkstæði. Viðkomandi þarf að vera ábyrgðarfullur og skipulagður, auk 
þess að búa yfir mikilli þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Þjónustuverkstæði Arctic Trucks flutti nýverið í nýtt og stærra húsnæði þar sem 
boðin er smur- og viðgerðarþjónusta fyrir allar gerðir fólksbíla og jeppa, stóra sem 
smáa. Verkstæðið er viðurkennt þjónustuverkstæði fyrir Toyota og getur því fram-
kvæmt allar ábyrgðar- og þjónustuviðgerðir á öllum Toyota bílum. 

STARFSSVIÐ
• Verkstjórn og dagleg stjórnun á 

þjónustuverkstæði
• Bílaviðgerðir
• Umsjón með innkaupum fyrir 

þjónustuverkstæði
• Mannaforráð
• Samstarf við verkstæðismóttöku 

vegna innbókana og útskrifta á 
reikningum.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Bifvélavirkjamenntun
• Góð reynsla sem bifvélavirki
• Reynsla af verkstjórn
• Góð almenn tölvukunnátta
• Leiðtogahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæði í 

vinnubrögðum
• Jákvæðni og þjónustulund

Arctic Trucks Ísland ehf. | Kletthálsi 3, 110 Reykjavík | Sími 540 4900 | info@arctictrucks.is

Umsóknarfrestur er til 25. mars 2018
Umsóknir sendist í gegnum 
www. talentradning.is.
Nánari upplýsingar veitir Bryndís, sími
773 7400, bryndis@talentradning.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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Umsóknarfrestur er til og með 30. mars.
Sótt er um störfi n á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is, og eru umsækjendur 
vinsamlegast beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. 

Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, mannauðsstjóri í netfanginu 
mannaudssvid@mannvit.is. 

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, jarðvísinda, umhverfi s, 
byggingarefnarannsókna, verkefnastjórnunar og heildarumsjónar verkefna. 
Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði verkfræði og tækni 
og þar starfar öfl ugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs 
starfsfólks með fjölþætta reynslu á fl estum sviðum verkfræðiþjónustu. Mannvit 
er metnaðarfullur og skemmtilegur vinnustaður þar sem traust, víðsýni, 
þekking og gleði eru höfð að leiðarljósi.

Gæðastjóri
Gæðastjóri stuðlar að og styður við stöðugar umbætur í starfsemi Mannvits. 
Viðkomandi fer með gæða-, umhverfi s-, vinnuverndar- og öryggismál. 
Gæðastjóri ber ábyrgð á að viðhalda og þróa stjórnunarkerfi  fyrirtækisins 
ásamt úttektum og eftirfylgni.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi .
• Reynsla og þekking í rekstri stjórnunarkerfa skv. ISO 9001. Þekking á 

ISO 14001 og/eða OHSAS 18001 er kostur.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
• Gott vald á ritaðri og talaðri íslensku og ensku.
• Leiðtogahæfni, góð samskiptafærni og jákvætt viðhorf.
• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi .
•  Reynsla af straumlínustjórnun (Lean Management) er kostur.

Reyndur burðarþolshönnuður
Viðkomandi þarf að geta tekið að sér alhliða burðarþolshönnun og hafa 
staðgóða og fjölbreytta reynslu af slíkri hönnun.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  M.Sc. gráða í verkfræði eða B.Sc. gráða í byggingartæknifræði með 

sérhæfi ngu í burðarþoli.
• Æskilegt að viðkomandi hafi  að lágmarki 3 ára starfsreynslu af hönnun 

burðarvirkja.
• Æskilegt að viðkomandi hafi  reynslu af vinnu með FEM-reiknilíkön.
• Reynsla af BIM hönnun og þekking á Tekla Structures er kostur.
• Reynsla af hönnunarstjórn og verkefnastjórn er kostur.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum 

samskiptum.  

Byggingartækni- eða verkfræðingur á sviði 
samgangna og veitna
Viðkomandi þarf að geta sinnt verkefnum í veituhönnun, með sérstaka 
áherslu á hönnun veitna í þrívíddarhönnunarforritum. Einnig þarf viðkomandi 
að geta sinnt öðrum verkefnum sem snúa að þéttbýlistækni.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  B.Sc. eða M.Sc. gráða í byggingarverkfræði eða tæknifræði (áhersla á 

samgöngur og veitur er æskileg).
• Æskilegt er að viðkomandi hafi  a.m.k. 3 ára starfsreynslu.
• Reynsla í veituhönnun (fráveita, vatnsveita og hitaveita) er æskileg.
• Þekking á þrívíddarhönnunarforritum (Autocad Civil 3d eða 

Microstation Inroads) er æskileg.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum 

samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku, ensku og helst einnig á 

einu norðurlandamáli.  

Brunahönnuður
Mannvit óskar eftir að ráða reyndan brunahönnuð á mannvirkjasvið. 
Viðkomandi þarf að geta tekið að sér alhliða brunahönnun mannvirkja og 
hafa staðgóða og fjölbreytta reynslu af slíkri hönnun. Mannvit tekur jafnframt 
vel á móti umsóknum um sumarstarf fyrir nemendur sem eru nú þegar í 
námi eða stefna á framhaldsnám í brunahönnun.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  M.Sc. gráða í verkfræði með sérhæfi ngu í brunahönnun.
• Æskilegt að viðkomandi hafi  5-10 ára starfsreynslu af brunahönnun.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum 

samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku, ensku og helst einnig á 

einu norðurlandamáli. 

Hljóðtæknimaður
Helstu verkefni eru hljóðvistarhönnun bygginga, kortlagning hávaða og 
hljóðmælingar.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  M.Sc. gráða í verkfræði með sérhæfi ngu í hljóðvist.
• Æskilegt að viðkomandi hafi  starfsreynslu tengt hljóðvistarhönnun og/

eða hljóðmælingum.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum 

samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku, ensku og helst einnig á 

einu norðurlandamáli. 

Tæknimaður á sviði loftræstihönnunar 
Viðkomandi þarf að geta sinnt verkefnum tengdum loftræstihönnun.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Tæknimenntun eða háskólamenntun á sviði verkfræði.
• Góðir skipulags- og samskiptahæfi leikar.
• Reynsla í hönnun loftræstikerfa í Revit og/eða MagiCad er kostur.
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 

Bókari í árs afl eysingar 
Mannvit óskar eftir að ráða bókara í afl eysingar í eitt ár frá og með maí 2018. 
Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu og reynslu af bókhaldi og Navision. 
Starfi ð felst í færslu bókhalds, afstemmingum og aðstoð við uppgjör.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Góð þekking og reynsla af bókhaldsstörfum.
• Reynsla af verkbókhaldi.
• Þekking og reynsla af Navision.
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð.
• Frumkvæði, sjálfstæði og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Árangur í verki
Mannvit óskar eftir fagfólki í eftirfarandi stöður.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.



kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnsendaskóla

· Heimilisfræðikennari í Snælandsskóla  

· Kennarar í Vatnsendaskóla

· Kennari á eldra stigi í Smáraskóla  

· Kennari í Kópavogsskóla  

· Kópavogsskóli - kennarar fyrir skólaárið 

 2018-2019

· Myndmenntakennari óskast í Snælandsskóla

· Samfélagsfræðikennari í Salaskóla  

· Sérkennari í Hörðuvallaskóla  

· Sérkennari í Snælandsskóla  

· Starfsfólk í Álfhólsskóla fyrir skólaárið 

 2018-2019

· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla  

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Salaskóla

Leikskólar

· Deildarstjóri í Læk  

· Leikskólakennari á Grænatúni  

· Leikskólakennari/leiðbeinandi í sérkennslu í Læk  

Velferðarsvið

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk  

· Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk 

 Annað

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Karl   

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

SKÓLASTJÓRI ÁLFTANESSKÓLA
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Laus er til umsóknar staða skólastjóra Álftanesskóla sem er grunnskóli 
fyrir nemendur í 1. - 10. bekk.
Nemendur skólans eru ríflega 400. Unnið er samkvæmt hugmyndafræði og vinnubrögðum 
„Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga“. Hefðir í skólanum, svo sem ,,útileikarnir” að 
hausti, tengjast m.a. staðsetningu skólans nálægt fjöru og fallegri náttúru. 
Sjá nánar um skólastarfið á vef skólans, alftanesskoli.is.

Í Garðabæ er lögð rík áhersla á sjálfstæði skóla, fjölbreytni og valfrelsi sem felst meðal 
annars í því að foreldrar hafa fullt frelsi um val á skóla fyrir börn sín. 
Skólastjóri tekur þátt í að móta metnaðarfullt skólasamfélag Garðabæjar með 
uppbyggilegum og framsýnum hætti.  

 Helstu verkefni:
 • Að vera faglegur leiðtogi
 • Að bera faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans, stjórna daglegri starfsemi   
  og hafa forgöngu um mótun og framgang stefnu skólans
 • Að vinna náið með starfsfólki að því að skapa frjótt námsumhverfi fyrir alla    
  nemendur
 • Að leiða og hvetja starfsfólk með það að markmiði að tryggja sem best vellíðan 
  og árangur hvers og eins

 Menntunar- og hæfniskröfur:  
 • Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu réttindi í grunnskóla
 • Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af  kennslu
 • Reynsla af starfsmannastjórnun og rekstri  
 • Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi
 • Góðir skipulagshæfileikar, lipurð og færni í samskiptum
 • Áhugi og reynsla í að leiða þróunarstarf ásamt sveigjanleika og víðsýni

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2018.
Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 2018.

Nánari upplýsingar um starfið veita Katrín Friðriksdóttir, forstöðumaður fræðslu- 
og menningarsviðs, s.525 8500, katrinf@gardabaer.is, og Kristín Sigurðardóttir, 
verkefnastjóri skólaskrifstofu, s. 525 8500,  kristinsig@gardabaer.is.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Skólastjórafélags Íslands.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á ráðningarvef Garðabæjar 
https://starf.gardabaer.is.

• Umsjón með fjármálum og almennum rekstri 
Alþingis. 

• Samskipti við þingmenn og starfsmenn Alþingis 
og aðila utan þess er tengjast rekstri þingsins.

• Forusta um fagleg vinnubrögð í þeim 
málaflokkum sem fjármála- og rekstrarstjóri hefur 
umsjón með. 

• Umsjón með fasteignum Alþingis og öðrum 
eignum þess.

• Þátttaka í starfi stjórnenda skrifstofu Alþingis.
• Þátttaka í innlendu og alþjóðlegu samstarfi. 

• Meistaranám í viðskiptafræði, hagfræði eða 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi.

• Marktæk starfs- og stjórnunarreynsla, þ.m.t. 
reynsla af mannaforráðum.

• Skipulags- og stjórnunarhæfileikar.
• Reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Fullt vald á íslensku, gott vald á ensku og einu 

Norðurlandamáli í ræðu og riti.
• Færni í framsetningu talna og gagna.
• Sveigjanleiki, þjónustulund og færni í mannlegum 

samskiptum.
• Geta til að vinna undir álagi. 

Fjármála- og rekstrarstjóri Alþingis
Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir fjármála- og rekstrarstjóra sem hefur umsjón með fjármálum, almennum 
rekstri, upplýsingatækni og rekstri eigna Alþingis. Fjármála- og rekstrarstjóri á sæti í yfirstjórn skrifstofunnar 
ásamt skrifstofustjóra og varaskrifstofustjóra. Á skrifstofu Alþingis starfa um 110 starfsmenn. Fjármála- og 
rekstrarstjóri hefur umsjón með rekstraráætlun Alþingis og gerð þess hlutar fjármálastefnu, fjármálaáætlunar og 
fjárlagafrumvarps er varðar rekstur Alþingis og stofnana þess.

Gildi skrifstofu Alþingis eru: Þjónustulund - Fagmennska - Samvinna

Helstu verkefni og ábyrgð: Hæfnikröfur 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
forseta Alþingis og Félags starfsmanna 
Alþingis.  Sótt er um starfið í gegnum 
ráðningarkerfi Orra. Umsókn skal fylgja 
ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
umsækjandi rökstyður hæfni sína í starfið. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Skrifstofa Alþingis hvetur konur jafnt sem 
karla til að sækja um starfið. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til og með 3.4.2018.

Frekari upplýsingar um starfið

Upplýsingar um starfið veitir:
Helgi Bernódusson skrifstofustjóri Alþingis,
s: 563-0500.



Gott tekjutækifæri
Atvinnurekstur tengdur ferðamannaiðnaði til sölu 
miðsvæðis í Reykjavík og háannatími framundan.

Áhugasamir sendi nafn, kennitölu og símanúmer merkt 
„Tekjutækifæri“á hrannar@frettabladid.is

Björgvin Óskarsson
Fyrirtækjaráðgjafi
lögg. leigumiðlari
lögg. eignaskiptal.

Til sölu
Brúðarkjólaverslun | Herrafata leiga og -sala 

Stærsta og elsta verslunin sem sérhæfir sig í sölu og leigu á 
fatnaði í tengslum við brúðkaup og aðra viðburði. Verslunin 
er ein þekktasta og elsta í sínum bransa og býður upp á 
fatnað frá heimsþekktum hönn uðum.

Hér er einstakt tækifæri fyrir aðila sem þegar eru inná svip-
uðum markaði eða þá sem vilja taka við rótgrónu fyrirtæki 
með topp vörumerki. Verslunin hefur vaxið þétt og örugglega 
undanfarin ár. 

Til greina kemur að selja hluta rekstursins líkt og til dæmis 
herrafataleiguna -söluna.

Upplýsingar eru ekki gefnar upp í gegnum síma. 

Vinsamlegast sendið fyrispurnir með nafni og síma á  
netfangið bjorgvin@atv.is. 

Norðurorka óskar eftir tilboðum í byggingu 
hreinsistöðvar fráveitu á Akureyri í 
Sandgerðisbót. Um er að ræða húsbyggingu, 
útrás og ræsi.

Helstu magntölur eru:
• Steypumót                                   4250 m2

• Steinsteypa                                 1000 m3

• Bendistál                                     110.000 kg
• Útrás                                            400 m
• Ræsi                                             200 m

Verkið skal klárast að fullu fyrir 28. febrúar 2020.

Útboðsgögn verða afhent á verkefnavef verks- 
ins frá 19. mars 2018.  Til að fá aðgang að 
vefnum þarf að senda upplýsingar um nafn 
fyrirtækis, forráðamann, netfang og síma til 
Haraldar Jósefssonar á póstfangið: hajo@no.is.

Tilboðum skal skila til þjónustuanddyris 
Norðurorku, Rangárvöllum 2 (jarðhæð), 603 
Akureyri, eigi síðar en þriðjudaginn 25. apríl 
2018 kl. 11:00 og verða þau þá opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum, eða fulltrúum 
þeirra, sem þess óska.

Tilboð í byggingu 
hreinsistöðvar 
fráveitu á Akureyri

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsskóli - 
kennarar fyrir skólaárið 2018-2019
 

Við erum að leita að þér.

Við í Kópavogsskóla erum að leita að lífsglöðum og áhugasömum kennurum til að slást í okkar hóp 
til þátttöku í skemmtilegu skólastarfi.

Kópavogsskóli er heildstæður grunnskóli með um 360 nemendur og 70 starfsmenn.  Í skólanum er 
sérdeild fyrir nemendur á mið- og unglingastigi og frístundaheimili fyrir nemendur í 1. – 4. bekk. Unnið 
er samkvæmt  uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar og skólinn er heilsueflandi grunnskóli. Lögð er 
áhersla á skapandi og framsækið skólastarf og ýmis þróunarverkefni eru í gangi. Í Kópavogsskóla er 
allir kennarar og nemendur í 5. – 10. bekk með spjaldtölvur og mikil áhersla er lögð á einstaklingsmiðun 
náms og fjölbreytta kennsluhætti. Einkennisorð skólans eru vinátta, virðing, vellíðan. Góður starfsandi 
er í skólanum og vinnuaðstæður góðar.

Ráðningarhlutfall og tími
•	 Umsjónarkennarar á yngsta stig, 80-100% stöður, framtíðarstörf
•	 Smíðakennari, 100% staða, framtíðarstarf
•	 Dönskukennari, 100% staða, framtíðarstarf
•	 Tónmenntakennari, 85% starf (vegna námsleyfis skólaárið 2018-2019)
•	 Sérkennarar, 100% störf í sérdeild, framtíðarstörf.

Ráðningartími er frá 1. ágúst 2018.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Kennsluréttindi í grunnskóla
•	 Þekking og reynsla af teymiskennslu er æskileg
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Mjög góð þekking á upplýsingatækni og notkun rafrænna miðla í kennslu
•	 Æskilegt er að umsækjendur hafi þekkingu á Uppeldi til ábyrgðar 
•	 Viðkomandi þurfa að vera sjálfstæðir og drífandi og áhugasamir fyrir þróunarstarfi

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Bent 
er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði. Mjög viðamiklar upplýsingar um 
Kópavogsskóla og skólastarfið er að finna á   www.kopavogsskoli.is. 
Einungis er hægt að sækja um starfið á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2018.

Upplýsingar gefa Guðmundur Ásmundsson skólastjóri eða Guðný Sigurjónsdóttir aðstoðarskólastjóri í síma 
441 3400. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið goa@kopavogur.is.
Karlar jafnt sem konur er hvött til að sækja um störfin.

Getur þú selt í gegnum síma?
Líftryggingaumboð Íslands leitar af öflugum sölumanni 
í símsölustarf sem gengur út á að selja vátryggingar. 
Sendu inn umsókn á netfangið helgi@liftrygging.is og 

við höfum síðan samband við þig.

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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kopavogur.is

ÚTBOÐ

GATNAGERÐ
Eskihvammur endurgerð eldri götu

Kópavogsbær ásamt Veitur ohf. óska eftir tilboðum 
í endur gerð eldri götu og veitulagna í  Eskihvammi í 
Kópavogi.

Í verkinu felst að jarðvegsskipta í núverandi götustæði, 
endurnýja  fráveitulagnir, vatnslagnir og hitaveitulagnir. 
Leggja nýtt slitlag á götuna, endurnýja gatnalýsingu og 
gangstéttar.

Helstu magntölur eru:
 Lengd götu 220 m
 Gröftur og fyllingar 3.100 m³
 Fráveitulagnir ö250 400 m
 Skurðlengd veitulagna 280 m

Verkinu skal að fullu lokið 15. ágúst 2018.

Útboðsgögnin eru afhent rafrænt og skulu þeir, sem óska 
eftir útboðsgögnum fyrir verkefni þetta,  senda tölvupóst á 
netfangið utbod@kopavogur.is, frá og með þriðjudeginum 
20 mars  nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs 
vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis. 

Tilboð skal hafa borist í þjónustuver Kópavogs, Digranes-
vegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 11.00 mánudaginn 9. apríl 
2018  verða þau þá opnuð í viðuvist þeirra bjóðenda er þar 
mæta.

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík

Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Útboð

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík

Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Útboð

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum 
„ORV-2018-03  “Endurbætur á þökum Austurhúss að 
Bæjarhálsi 1“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar https://www.or.is/utbod frá og með  
þriðjudeginum 13.03.2018.  

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef., 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 05.04.2018 
kl. 11:00

ORV-2018-03 10.03.2018

Orkuveita Reykjavíkur sef. 
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

ENDURBÆTUR Á ÞÖKUM  
AUSTURHÚSS 

AÐ BÆJARHÁLSI 1

ÓSKAÐ ER EFTIR 
ÞJÓNUSTUAÐILA TIL AÐ 
SETJA UPP OG LEIGJA 

SVIÐSPALLA 
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd skrifstofu Alþingis, 

óskar eftir verðtilboðum frá þjónustuaðilum í leigu og 
uppsetningu sviðspalla á Þingvöllum í tilefni 

aldarafmælis fullveldis Íslands. 

Tilboðin skulu berast eigi síðar en 6. apríl 2018 
á netfangið vifill.b@fsr.is merkt sviðpallar.

Um er að ræða 470-600 m2 af sviðspöllum úr einingum sem 
setja þarf upp og stilla af á Þingvöllum fyrir 18. júlí 2018.

Frekari upplýsingar um umfang er að finna í verklýsingu 
sem hægt er að nálgast hjá verkefnastjóra, vifill.b@fsr.is.

Verðkönnun á grundvelli auglýsingar er samkvæmt 24. gr. 
laga um opinber innkaup nr. 120/2016.

Dalaveitur ehf. óska eftir tilboðum í lagningu ljósleiðara í 
dreifbýli Dalabyggðar. Leggja skal ljósleiðaralagnir, ganga 
frá þeim inn fyrir vegg á tengistöðum og ganga frá yfirborði 
og brunnum. Verkið skiptist í þrjá hluta og geta bjóðendur 
boðið í eina, tvær eða þrjár leiðir.

Helstu magntölur:
Leið 4: Plæging stofn- og heimtauga 55 km
Leið 5: Plæging stofn- og heimtauga 56 km
Leið 6: Plæging stofn- og heimtauga 35 km
Alls: 146 km
 
Verklok eru 30. september 2018.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Dalabyggðar, 
Miðbraut 11 í Búðardal eða í tölvupósti. 
Senda skal ósk um útboðsgögn á netfangið 
kristjan@dalir.is. 

Gögnin verða tilbúin til afhendingar mánudaginn 
19. mars n.k.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Dalabyggðar Miðbraut 11, 
370 Búðardal, fyrir kl. 13 miðvikudaginn 28. mars n.k., en þá 
verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska. Dalaveitur ehf. áskilja sér rétt til að taka tilboðum og/
eða hafna í hvern hluta verksins fyrir sig.

Dalaveitur
Lagning  
ljósleiðara  
2018

Útboð
Langanesbyggð óskar eftir tilboðum í verkið  

„Leikskólinn Barnaból“

Lauslegt yfirlit yfir verkið:
Langanesbyggð, kt.420369-1749, hér eftir nefndur verkkaupi, 
óskar eftir tilboðum verktaka í byggingu leikskóla.
Um er að ræða endurbyggingu og nýbyggingu á leikskóla í 
Langanesbyggð við Fjarðarveg 5a. Heildarbyggingin er um 
430 m² á einni hæð. Útboð verksins nær til allra
þátta fyrir utan jarðvinnu og sökkla þ.e. uppbyggingu, 
frágangs innan- og utanhúss auk lóðar að hluta. Laus 
búnaður er undanskilinn.

Helstu magntölur:
•	 Útveggir: 155 m²
•	 Þak: 510 m²
•	 Innveggir: 400 m²

Umsjónaraðili útboðs:

Batteríið arkitektar í umboði Langanesbyggðar
Hvaleyrarbraut 32  Sími: 545-4700
220 Hafnarfjörður  Netfang: siggih@arkitekt.is
Umsjón:  Sigurður Harðarson, arkitekt FAI

Óskað er eftir verktökum með reynslu í sambærilegum verkum.

Afhending verks er 10. desember 2018
Áhugasamir sæki um útboðsgögn á netfanginu siggih@
arkitekt.is og gefi upp nafn fyrirtækis og upplýsingar um 
tengilið. Gögn verða send út á rafrænu formi frá og með 
þriðjudaginn 20. Mars 2018.

Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði ekki síðar en 
föstudaginn 20. apríl 2018, kl. 11:00.

ÚTBOÐ
Norðurorka hf óskar eftir tilboðum 
í lagningu aðveituæðar

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

Norðurorka hf. óskar eftir tilboðum í 1. áfanga nýrrar 
Hjalteyrarlagnar.  Um er að ræða lögn frá gatnamótum 
Glerárgötu/Þórunnarstrætis í suðri að gatnamótum 
Hörgárbrautar/Hlíðarbrautar í norðri.  Heildarlengd lagnar 
í 1. áfanga er u.þ.b. 1600 m af foreinangruðum 
hitaveiturörum, þvermál 500/710 mm.

Útboðsgögnin VB034208 verða til afhendingar frá 
og með mánudeginum 19. mars hjá:
antonb@no.is

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Norðurorku, 
Rangárvöllum, 
603 Akureyri, þriðjudaginn 17. apríl 2018 kl. 10:00.

Aðalfundur
Fjáreigendafélags Reykjavíkur 

2018 og framhaldsaðalfundur 2017
verður haldinn fimmtudaginn 5. apríl kl 20 í Baðhúsinu 

Fjárborg. Reikningar félagsins liggja frammi til skoðunar í 
Baðhúsinu mánudaginn 26. mars kl. 19:30-20.

Fundarefni hefðbundin aðalfundarstörf  
samkvæmt lögum Félagsins.

Þeir félagar sem ekki eru í skilum við félagið viku fyrir 
fund hafa ekki atkvæðisrétt á fundinum.

Stjórnin.

Ný og fersk störf
á hverjum degi
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Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Gunnar Þórisson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

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

Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

VIÐ ERUM TRAUSTI

Bergstaðastræti 14
101 Reykjavík

Boðagrandi 6 
107 Reykjavík

Hellubakki 2 
800 Selfoss

Mosagata 10-12-14 – 210 Garðabær

Eyjabakki 22 
109 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 19. MARS KL. 18:00 – 18:30
Frábær 123,3 fm. sérhæð á besta stað í miðbænum. Hæðin er í dag nýtt til útleigu og er í fullum 
rekstri. Frábært atvinnutækifæri. Eins má breyta hæðinni í íbúðarhúsnæði sem hefur að geyma 
m.a. 5 svefnherbergi. Auka lofthæð er í eigninni sem gefur henni mikinn karakter. Verð: 66,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 19. MARS KL. 17:00 – 17:30
Falleg og björt 2ja herbergja íbúð á efstu hæð auk 25,6 fm. bílskúrs. Íbúðin er skráð 68,6 fm. 
þar af er 6,7 fm. geymsla. Auka lofthæð er í stofu þar sem útgengt er út á svalir með fallegu 
útsýni. Eignin er laus við kaupsamning. Verð: 42,9 millj.

Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með bílskúr á barnvænum stað í Suður-
byggð á Selfossi. Eignin er samtals 214,9 fm. þar af er bílskúr 27,7 fm. Lóðin er frágengin 
með gróðri og tveimur afgirtum sólpöllum með heitum potti. Verð: 66,9 millj. 

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 18. MARS KL. 15:00 - 16:00
Vel hönnuð og reisuleg parhús sem staðsett eru í sunnanverðu Urriðaholti í 
Garðabæ. Húsin eru alls 224 fm. á tveimur hæðum þar af er 40 fm. innbyggður 
bílskúr. Eignirnar eru allar hinar glæsilegustu og vel skipulagðar með aukinni 
lofthæð allt að 3,8 metrum. Stórir gluggar í alrými sem hleypa góðri birtu inn 
í húsin. Mikið er lagt í lýsingu húsanna en innfelld lýsing er í öllum loftum og 
útilýsing er meðfram öllum húsunum. Góð aðkoma og næg bílastæði.  
Einstaklega vel skipulögð fjölskylduhús. 

Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð í mjög snyrtilegu fjölbýli. Eignin er 90,2 fm. þar af er 
9,3 fm. geymsla. Eignin er björt og rúmgóð með góðum útsýnissvölum. Húsið að utan og 
sameign hafa fengið gott viðhald síðustu ár. Verð: 33,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Bryndís Bára Eyjólfsd.
S: 616-8985

Kristján Baldursson
S: 867-3040



VISTFORELDRI
Auglýst er eftir 	ölskyldu sem er tilbúin að taka 
að sér börn tímabundið

Barnavernd Hafnar	arðar leitar að 	ölskyldu 
sem er tilbúin að taka á móti börnum sem vista 
þarf utan heimilis í skemmri tíma

Hlutverk vistforeldra er að veita börnum móttöku, þar 
með talið í bráðatilvikum til að tryggja öryggi 
barnanna, greiða vanda þeirra eða til könnunar á 
aðstæðum þeirra. Vistheimilinu er einnig ætlað að 
veita börnum móttöku vegna ófullnægjandi heimilis-
aðstæðna eða sérstakra þarfa barna, svo sem í 
kjölfar meðferðar.

Lögð  er áhersla á að börnin stundi sinn heimaskóla, 
sæki tómstundir og geti haldið vinatengslum. Því er 
kostur ef  að fjölskyldan býr í Hafnarfirði eða á 
höfuðborgasvæðinu.

Við úttekt á heimilinu er aflað upplýsinga úr sakaskrá, 
vottorðs frá heilbrigðiseftirliti og skýrslu vegna 
eldvarna auk umsagnar frá barnaverndarnefnd. 
Samkvæmt 84. gr. barnaverndarlaga skulu barna-
verndarnefndir gera samninga við vistforeldra á 
einkaheimili.

Mikilvægt er að  a.m.k. einn aðili fjölskyldunnar sinni 
eingöngu þessu starfi og að auka herbergi sé í 
húsnæðinu sem alltaf er tilbúið. Gera má ráð fyrir að 
vistforeldrar geti tekið á móti þremur börnum í einu. 

Starfið er fjölbreytt og gefandi og unnið í nánu 
samstarfi við starfsmenn barnaverndar.  Reynsla af 
starfi með börnum er nauðsynleg og æskilegt er að 
hafa menntun sem nýtist í starfi.

Umsóknarfrestur er til 3. apríl 2018.

Nánari upplýsingar veitir Ólína Birgisdóttir, 
deildarstjóri barnaverndar, netfang 
olina@hafnar	ordur.is, sími 585-5700 . 

Umsóknir eru sendar á sama netfang. 

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Íslensk-ameríska félagið 
auglýsir styrki fyrir  

skólaárið 2018 – 2019
Thor Thors styrkir til háskólanáms  

í Bandaríkjunum.   

Umsækjendur skulu hafa lokið (eða ljúka í vor) námi til 
fyrstu gráðu háskólastigs (B.A., B.Sc., B.Ed. eða sambæri-
legri gráðu). Styrkhæft nám skal allt fara fram í Bandaríkj-
unum. Styrkirnir eru veittir framúskarandi umsækjendum 
sem hafa staðfestingu fyrir skólavist í bandarískum 
háskóla. 

Styrkirnir eru veittir til eins árs. Í fjárhagsáætlun um-
sóknarinnar þarf að sýna fram á þörf fyrir styrk.   
Upphæðir styrkjanna eru mismunandi eftir aðstæðum um-
sækjenda en undanfarin ár hafa styrkupphæðir  
verið 3.500-5.000 bandaríkjadalir.

Umsóknareyðublöð má sækja á www.iceam.is þar sem 
almennar upplýsingar koma einnig fram. 

Umsóknir skulu sendar á netfang iceam@iceam.is eigi 
síðar en 7. apríl 2018.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	Úrbætur	í	umferðaröryggismálum	-	Útboð	1	–	2018,	

útboð nr. 14207
•	Fylkir	-	Endurnýjun	aðalvallar.	Gervigras,  

útboð nr. 14206.
•	Dúkalagnir	í	ýmsum	fasteignum	Reykjavíkurbor-
gar	2018,	útboð nr. 14178.

•	Suðurborg,	viðbygging	og	endurbætur,		
útboð nr. 13651.

•	Hverfið	mitt	2018	vesturhluti,	útboð	2	–	Hlíðar,		
útboð 14209.

•	Hverfið	mitt	vestur-	og	austurhluti,	yfirborðsefni,	
útboð 14210.

•	Hverfið	mitt	vestur-	og	austurhluti,	leiktæki,		
útboð 14211.

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

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Úrbætur	í	umferðaröryggismálum	-	Útboð	1	–	
2018,	útboð nr. 14207
•	Fylkir	-	Endurnýjun	aðalvallar.	Gervigras, útboð 
nr. 14206.
•	Dúkalagnir	í	ýmsum	fasteignum	Reykjavíkurbor-
gar	2018,	útboð	nr.	14178.
•	Suðurborg,	viðbygging	og	endurbætur,	útboð 
nr. 13651.
•	Hverfið	mitt	2018	vesturhluti,	útboð	2	–	Hlíðar,	
útboð 14209.
•	Hverfið	mitt	vestur-	og	austurhluti,	yfirborðsefni,	
útboð 14210.
•	Hverfið	mitt	vestur-	og	austurhluti,	leiktæki,	
útboð 14211.

Embassy – Housing
The American Embassy, is seeking to lease a house and/or 

apartment in the Reykjavik area as Summer of 2018.
 Required size is 120 – 240 square meters, 2 bathrooms and 

permission to keep pets.

Lease period is for minimum 3  years.  Please send an e-mail to:  
sveinssonk@state.gov before April 15th. with information about 

the location (street and house number) and phone number of the 
contact person showing the property.

sEndiráð – Húsnæði
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu hús og/eða íbúð 

miðsvæðis á Reykjavíkursvæðinu frá Sumar 2018.
  Æskileg stærð 120 – 240 fermetrar, 2 baðherbergi og leyfi  

til að hafa gæludýr.

Leigutími lágmark 3 ár. Vinsamlegast sendið tölvupóst á:   
sveinssonk@state.gov fyrir 15. Apríl með upplýsingum um 

staðsetningu eignarinnar (götuheiti og húsnúmer) og s 
ímanúmer þess sem sýna mundi eignina.

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv.
reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið 29. ágúst 2018 til
27. ágúst 2019.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð 
er að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk 
(fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn 17. apríl nk.

Umsóknir
um dvöl í íbúð 
fræðimanns
í Kaupmannahöfn 
2018-2019.

T-bær, veitingarhús og tjaldstæði, Selvogi, Ölfus
Veitingahús og tjaldstæði á fallegum stað í Selvogi. Um er að 
ræða reksturinn í einkahlutafélaginu T-bær, um 1 hektara eig-
narlóð, 100 fermetra timburhús  með stórri verönd, í húsinu er 
veitingasalur er fyrir 60 manns, eldhús,  snyrtingar,  köld geyms-
la,  þvottahús og starfsmannaaðstaða, tæki og borðbúnaður  sem 
tilheyra veitingarekstrinum. Miklir möguleikar eru á að auka við 
núverandi  starfsemi og að bæta nýjum stoðum undir reksturinn.
Verð: 39,8 milljónir.
Allar nánari upplýsingar veitir Hólmar Björn Sigþórsson í  
námi til löggildingar fasteignasala í síma: 893 3276 eða  
holmar@ helgafellfasteignasala.is 

Knútur Bjarnason löggiltur fasteignasali

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

gsm 893 3276

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja risíbúð með 
sjávarútsýni við Tómasarhaga í Reykjavík

Íbúðin er skráð 60,7 fm samkvæmt Fasteignaskrá 
Íslands en er í raun mun stærri að gólffleti 

Íbúðin skiptist í: Forstofu, stofu, eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi og lítið sjónvarpshol

Verð: 39,9 millj.

Tómasarhagi 42

Nánari upplýsingar veitir: 

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 18.mars kl.14:00-15:00

LAXATUNGA 181, 270 MOSFELLSBÆR
OPIÐ HÚS: MÁNUD. 19. MARS KL. 17:30 – 18:00 
203,4fm raðhús á einni hæð. Innbyggður bílskúr. 
Glæsilegar innréttingar. Eign sem vert er að skoða.
Verð: 79,9M

OPIÐ 

HÚS

Rúnar Þór Árnason
löggiltur fasteignasali
löggiltur leigumiðlari

S: 77 55 805
s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is

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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Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veita : 

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

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

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

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

Fyrsta flokks innréttingar  
ásamt tækjum.  

Öllum íbúðunum fylgir ísskápur, 
uppþvottavél og tveir ofnar  
frá AEG.

Flestallar íbúðir með frábæru 
sjávarútsýni.   

Íbúðir á efstu hæð fáanlegar  
með 150 fm þaksvölum m.a.

Yfirbyggðar svalir á öllum  
íbúðum til viðbótar við  
uppgefna fermetra.       

Íbúðir tilbúnar til afhendingar.

Íbúð 03 v. Grandaveg 42C

148 fm endaíbúð 

Ásamt tvennum samtals 22 fm  
yfirbyggðum útsýnissvölum

Tvö svefnherbergi, annað með sér WC

Stór stofa með opnu eldhúsi

Gluggar á þrjá vegu        

Verð frá 78,4 millj.

Íbúð 02 v. Grandaveg 42 B & C

76 fm ásamt rúmlega 9 fm  
yfirbyggðum svölum

Íbúðir fáanlegar á ýmsum hæðum  
t.d. 9. Hæð

Óviðjafnanlegt útsýni, Reykjanes,  
Bláfjöll og höfuðborgin

Mjög gott skipulag á íbúð     

Verð frá 44,5 millj.

Grandaveg

42 

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 18.mars kl. 14:00-15:30

A,B og C

Íbúð 01 v. Grandaveg 42 B & C

125 fm íbúð ásamt 23 fm  
yfirbyggðum útsýnissvölum

Tvö svefnherbergi

Baðherbergi m. þvottaaðstöðu.  

Gesta WC.  

Ílöng og björt stofa opin í gegn  
frá suður til norðurs.  

Einnig fáanleg sem endaíbúð í  
A hluta byggingar   

Verð frá 62,7 millj.

Þakíbúðir
Íbúð 03 á þakhæð A, B & C

Glæsilegar íbúðir  
með tvennum yfirbyggðum svölum

Einnig stórar þaksvalir með  
útsýni til sjávar

Tvö svefnherbergi

Verð frá 105,9 millj.

Íbúð 04 v. Grandaveg 42 A, B & C

150 fm íbúð með sjávarútsýni

22 fm yfirbyggðar svalir til viðbótar

Tvö svefnherbergi

Hjónaherbergi með bað- og fataherbergi

Gestasalerni með sturtu

Frábært útsýni frá íbúð til sjávar 

Verð frá 77,8 millj.

Þakíbúðir
Íbúð 01 á 7. hæð í B & C

125 fm íbúð ásamt tvennum 
yfirbyggðum svölum

Tvö svefnherbergi

Einnig um 150 fm þaksvalir með 
stórkostlegu útsýni

Verð frá 94,3 millj.

Lúxusíbúðir við 



Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Sími 520 7500

JÖRÐ Í FLÓA - NÝBÝLI - ÖRSTUTT FRÁ SELFOSSI

Um er að ræða glæsilegan nýlega 422 fm húsakost á 
30 hektara landi þ.e.a.s. einbýli á einni hæð 192 fm auk 
hesthúss og vélaskemmu 232 fm. Sjón er sögu ríkari. 
Verðtilboð.

HÚSAR LAND -  SUMARHÚS OG LAND

Sérlega fallegt  42 fm  sumarhús auk 20 fm milliloft 
á 27 hektara landi. Frábær staðsetning í Ásahreppi í 
Rangárvallasýslu um 1 klst akstri frá Rvk. 
35 millj/verðtilboð.

MELBÆR - SVEITAPARADÍS Í LANDSVEIT

Glæsilegt nýlegt sumarhús 103 fm auk þess er vönduð 
vélaskemma/bílskúr 100 fm og tvö lítil sumarhús að 
auki. Melbær er í Landi Hallstún hliðiná Laugalandi.
 V. 65 millj.   

Freyja Sigurðardóttir
Lögg. fast. / Eigandi
freyja@hraunhamar.is

Helgi Jón Harðarson
Eigandi og Sölustjóri s: 893-2233 

Stutt frá strönd, ótal golfvöllum og göngufæri í fjölmargar verslanir og veitingastaði 
og vinsælu verslunarmiðstöðina í La Zenia Boulevard. Tvö eða þrjú svefnher- 
bergi. Hægt er að velja jarðhæð með sérgarði, efstu hæð með sér þaksvölum,  
eða miðhæð með stórum svölum. 

Fallegur lokaður sundlaugargarður sem snýr á móti suðri.  
Íbúðirnar eru ekki komnar í almenna sölu, 
en hægt er að skrá sig á forsölulista og  
velja bestu íbúðirnar á besta verðinu.

Frábært tækifæri fyrir fjárfesta, 
starfsmanna félög og orlofssjóði.  
Góðar íbúðir til útleigu. 
Í boði er hagstæð fjármögnun  
frá spænskum banka.

 Verð frá 160.000 evrum.

FORSALA Á GLÆSILEGUM  
ÍBÚÐUM Á FRÁBÆRU VERÐI

- GÓÐ STAÐSETNING -

Ármúli 4-6, Reykjavík

FISKVINNSLA TIL LEIGU!
 Við Bolafót í Njarðvík.

Upplýsingar veitir Brynjar á tölvupósti: 
brynjar@studlaberg.is

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

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.
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Álalind 10Frakkastígur
NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast 
skjólgóðum, lokuðum garði. Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Laugavegi, 
Frakkastíg og Hverfisgötu verða verslanir, veitingahús og fjölbreytt þjónusta.  

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

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

GLÆSILEGT LYFTUHÚS VIÐ ÁLALIND 
Eignamiðlun kynnir til sölu nýtt glæsilegt 
lyftuhús með bílgeymslu staðsett í miðju  
nýs hverfis á móti Smáralind.

Verð frá 50 millj.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar. 

EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

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

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

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

G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur , löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR

KYNNING – MÁNUDAG
26. febrúar á skrifstofu Eignamiðlunar,
Grensásvegi 11, milli kl. 12:00 og 17:00.

ÞÚ FINNUR EIGNINA HJÁ OKKUR

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Frakkastígsreitur Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B

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

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

Gengið inn um bílageymslu Hverfisgötumegin.

G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

Stærð frá 56,5 fm - 178 fm.
Verð frá 40,9 millj.
Afhending áætluð í febrúar 2018.

BÓKIÐ SKOÐUN 
Sýnum daglega

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Andri Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

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

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

Hreiðar Levy Guðmundsson
nemi til lögg. fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

NÁNARI UPPLÝSINGAR NÁNARI UPPLÝSINGAR

OPIÐ HÚS
laugardaginn 17. mars 
kl. 13.00-14.00

OPIÐ HÚS
laugardaginn 17. mars 
kl. 13.00-14.00

Höfðatorg
GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í HJARTA REYKJAVÍKUR
Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og notalegt umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar með 
stórum gluggum, ljósum veggjum og gólfhita sem veitir góðan yl á köldum dögum. 

Stærð íbúða er frá 59 – 240 fm.

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

KYNNING Á EIGNAMIÐLUN, LAUGARDAGINN KL. 11-13

KYNNING Á EIGNAMIÐLUN
Grensásvegi 11 
laugardaginn 17. mars 
milli kl. 11.00 og 13.00

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Andri Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR



Strandvegur 2 
Glæsileg 5 herbergja íbúð, útsýni. 
Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 14:00 - 14:30.
Stórglæsileg um 137 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi, 
ásamt stæði í bílageymslu í Sjálandi í Garðabæ. 
Íbúðin er vönduð og með fjórum svefnherbergjum 
og stórri bjartri stofu með fallegu útsýni út á hafið. 
Glæsilegt eldhús með fallegri eyju, granít borðplö-
tur,  gegnheilt eikarparket á gólfum og tvennar 
suðursalir. Þvottahús er innan íbúðar. 
Verð 63,9 millj.  
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.  

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Finndu okkur  
á Facebook

Hamravík 52
Flott endaraðhús. 
Opið hús á morgun sunnudag 18.3 kl. 14:00-14:30.
Gott og vandað 3ja herbergja endarahús með 
aukinni lofthæð innst í botlanga. Eldhús með 
vandaðri innréttingu með granít borðplötum. 
Stofa og borðsofa eru rúmgóðar og bjartar. Út frá 
stofu er útgengi á verönd og í fallegan ræktaðan 
garð sem snýr til suðvesturs. Tvö svefnherbergi 
með skápum. Rúmgott baðherbergi með sturtu 
og baðkari. Gott þvottahús og geymsla inn af því. 
Rúmgott anddyri með góðum skápum, gesta-
salerni inn af því. Rúmgóður bílskúr með millilofti.  
Verð 67,9 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Jón 777-1215.

Gunnlaugur
Fasteignasali

Gsm: 844  6447

Úlfar Þór
Fasteignasali
Gsm: 897 9030

LÁGMÚLI 7 | 108 REYKJAVÍK

LAUST NÚ ÞEGAR, PANTIÐ SKOÐUN!

Atvinnuhúsnæði að Lágmúla 7 (bakhús) 
Húsnæðið er á einni hæð, Innkeyrsludyr 

og möguleikar á breytingum.

Leigt í heilu lagi eða minni einingum.

Gólfflötur er 791,8 fm

519 5500

TIL SÖLU 
EÐA LEIGU

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 falleg og vel skipulögð 114,0 fm. íbúð með svölum til 
suðvesturs í nýlega viðgerðu og steinuðu fjórbýlishúsi í Hlíðunum. 
Inngangur er sameiginlegur með risíbúð hússins.  Eignin er mikið 
endurnýjuð.  Að innan er nýlega búið að skipta um eldhúsinnrét-
tingu og baðherbergi er nýendurnýjað. Stofa með fallegri glugga-
setningu. Fjögur herbergi.  Húsið að utan var viðgert og steinað 
fyrir um 10 árum síðan og lítur vel út. Gler og gluggar hafa verið 
endurnýjaðir að hluta.  Verð 52,9 millj

Eignin verður til sýnis í dag, laugardag. frá kl. 14.30 – 15.00 

Drápuhlíð 9  
Góð hæð með 4 herbergjum. 

OPIÐ 

HÚS

Hefur þú kíkt 
á Job.is?



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Mikið endurnýjuð íbúð m/svalalokun í lyftuhúsi

Kleppsvegur 120

39.900.000

104 Reykjavík
4  herb.Íbúð  83 fm Lyftuhús

Þóra fasteignasali 777 2882

Opið hús  mán 19. mars kl 17.00-17.30

Einstaklega falleg íbúð með útsýni og svölum

Haustakur 2

67.900.000

210 Garðabær
4 herb.Íbúð  146 fm Sérinngangur af svölum

Þóra fasteignasali 777 2882

Bókið skoðun hjá fasteignasala

Hringbraut 104

89.900.000

101 Reykjavík
8 herb.Einbýlishús 194,6 fm Útleigumöguleikar

Böðvar lögfræðingur  660 4777

Aukaíbúð í bílskúr

Austurkór 53

84.900.000

203 Kópavogur
5 herb.Raðhús 180 fm Fallegt útsýni

Brandur fasteignasali 897 1401

Opið hús mán 18. mars kl. 18.30-19.00

Stúdíó íbúð í kjallara

Norðurbrún 18

79.900.000

104 Reykjavík
6 herb.Parhús 255,7 fm Fallegt útsýni

Brandur fasteignasali 897 1401

Opið hús mán 18. mars kl. 17.00-17.30 

Opið hús þri 20. mars kl. 17:30-18:00

Brautarholt 6

Frá: 30,9M

105 Reykjavík
4 íbúðir 38-53 fm Frábær staðsetning, svalir og útsýni

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Sigurður Fannar fasteignasali 897 5930

4 íbúðir  - Afhending við kaupsamning

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Heiðarbær 17

TILBOÐ

110 Reykjavík
Einbýlishús

Einbýlishús á bökkum Elliðaár

6  herb. 279 fm Einstakt hús

Einbýlishús á bökkum Elliðaár, innst í rólegri götu. Húsið var
endurnýjað á undanförnum árum, á mjög smekklegan hátt.
Einstakt hús við náttúrperlu Reykjavíkur, Elliðaárnar. Rólegt hverfi 
með góðum tengingum við stofnbrautir og útivistar svæði. 

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Þingvað 35

112.000.000

110 Reykjavík
Einbýlishús

Eitt glæsilegasta einbýlishúsið í Norðlingaholti

6  herb. 235,8 fm Glæsilegt einbýlishús

Eitt glæsilegasta einbýlishúsið í Norðlingaholti.
Útsýni, gönguleiðir, kyrrð og náttúran er eitthvað sem einstakt 
er í þessu húsi.

 Í hjarta miðbæjarins

Laugavegur 54B

73.000.000

101 Reykjavík
3 herb.Einbýli 148,2 fm Tvær íbúðir  

Héðinn fasteignasali  848 4806

Sérlega glæsileg 3ja herb á fjórðu hæð, útsýni

Holtsvegur 25 -  íb. 405

53.900.000

210 Garðabæ
3 herb.Íbúð 95,9 fm Bílageymsla

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali  897 9030



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

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

* Raðhúsin afhendast fullkláruð að utan og fullkláruð að innan 

   fyrir utan gólfefni. Vandaðar og fallegar innréttingar.

* Björt stofa/borstofa, glæsilegt eldhús.  

* Frábær staðsetning.

* Afhending er frá desember 2016 til mai 2017.  

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

* Verð frá 62.900.000

* Bygginaraðili: Eignarhaldsfélagið Á.D. ehf.

Afhending er frá frebrúar 2018-mai 2018.

Verð frá kr. 41.900.000

SÖLUSÝNING

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

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

SÖLUSÝNING 
LAUGARDAGINN 17. MAÍ MILLI KL. 15:00-16:00.

3
ÍBÚÐIR 

ÓSELDAR 

Í HÚSINU

• 2ja herbergja íbúð á 1. hæð  
alls 79,5 fm. Verð 41,9 millj.

• 3ja herbergja íbúð á 1. hæð  
alls 121,3 fm. Verð 57,9 millj.

• 3ja herbergja íbúð á 2. hæð  
alls 147,7 fm. Verð 66,9 millj.

Suðurgata 8a
101 REYKJAVÍK

Lind fasteignasala kynnir:

Mjög fallegt fjögurra íbúða hús. 
Allar íbúðir með sérinngangi. 
Þrjú samþykkt bílastæði fylgja. 
Einstök staðsetning. Húsið er 
á tveimur fastanúmerum með 
fjórum íbúðum. Samtals 11 
herbergi, þar af 8 svefnherbergi 
og 3 stofur. Bílskúr innréttaður 
sem séríbúð. Eignin er mikið 
endurnýjuð. Miklar leikutekjur.

Allar upplýsingar veitir:

Hannes Steindórsson,  
hannes@fastlind.is.

Verð 130.000.000

STÆRÐ: 293 fm EINBÝLI       HERB: 11

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

www.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!



• 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 maí/ágúst 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.
Upplýsingar: Sveinn s. 6900.820 og Þórarinn s. 7700.309

GERPLUSTRÆTI 2-4, 
270 MOSFELLSBÆ

HAGAMELUR 31 –107 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18.MARS KL.14.30-15.00
• 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. 74.8 millj. 
 Sveinn s. 6900.820

FLÉTTURIMI 26 – 112 RVK.  

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 690 3111
• 90 fm 4ra herbergja íbúð auk stæði í opinni bílageymslu.
• Flísalagðar svalir. 
• Þvottahús innan íbúðar.
• Hús málað að utan árið 2017.  
• Stutt í alla helstu þjónustu.
• V. 41,5 m kr.  
 Andri s. 690 3111

RJÚPNASALIR 8 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18.MARS KL.15.30-16.00
• 120 fm, 4ra herb.íbúð á 2.hæð
• 3 góð svefnherbergi, rúmgóð stofa
• Vel skipulögð og snyrtileg íbúð
• Tvennar rúmgóðar svalir
• 6 íbúða fjölbýli á góðum stað
• Stutt í skóla, þjónustu og útivistarsvæði
• V. 52.5 millj. 
 Sveinn s. 6900.820

BAUGAKÓR 5 – 203 KÓP.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 20. MARS KL. 17:30 - 18:00
• Einstaklega falleg 3ja herb. íbúð auk stæði í bílageymslu.
• Stór suður timburpallur.  
• Þvottahús innan íbúðar. 
• Snyrtileg sameign.  
• Stutt í alla helstu þjónustu.
• V. 46,5 m kr. 
 Andri s. 690 3111

ÞÓRÐARGATA 18 – 310 BORGARNES

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 17. MARS KL. 14:00 – 15:00 
• Fallegt 191 fm. raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum  25,7 
fm. bílskúr.  
• 5 svefnherbergi og baðherbergi á báðum hæðum.  Garður 
bæði fyrir framan og aftan eign.  
• Bílaplan er steypt.  Sólpallur fyrir framan eign með skjólgirðin-
gu og garður á bakvið eign.
• V. 39,9 millj.
 Þórarinn.

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

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. /eigan-
di 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 

Byggingaraðili NÝ-HÚS byggingarverktakar

BRÁVALLAGATA 16 – 101 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18. MARS KL. 12:30 - 13:00
• Björt og falleg 4ra – 5 herbergja íbúð.
• Tvær samliggjandi stofur.  
• Aukaherbergi í risi með glugga. 
• Skólplagnir endurnýjaðar ásamt rafmagni.  
• Barnvænn staður þar sem stutt er í alla helstu þjónustu.
• V. 53,5 m kr. 
 Andri s. 690 3111

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 



Fréttablaðið.is - stendur undir nafni

Lifandi fréttamiðill með nýjustu fréttum allan sólarhringinn 
ásamt ítarlegri um�öllun um málefni líðandi stundar.


