
Atvinnuauglýsingar atvinna.frettabladid.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426

Hópbílar óska eftir að ráða  
bifreiðastjóra í akstur hjá 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks og 
aldraðra á höfuðborgarsvæðinu

Starfshlutfall: Fullt starf
Dagsetning ráðningar: Sem fyrst

Hæfniskröfur: Rúturéttindi (ökuréttindaflokkur D eða  D1). 
Íslenskukunnátta skilyrði. Rík þjónustulund og góð mann-

leg samskipti. Hreint sakavottorð.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um

Hægt er að senda inn umsóknir á  atvinna@hopbilar.is  
eða hafa samband við  Davíð í síma 5996014.

Helstu verkefni ráðgjafa

Menntunar- og hæfniskröfur

Helstu verkefni þjónustufulltrúa

Menntunar- og hæfniskröfur

Þjónustufulltrúi

Vefdeild er hluti af Upplýsingatæknisviði Landsbankans og ber ábyrgð á 
vef- og margmiðlunarmálum í samvinnu við hagsmunaaðila innan bankans. 
Í deildinni starfar kra�mikill hópur einstaklinga með sérhæfingu á ólíkum 
sviðum. Meðal þeirra veflausna sem deildin sér um eru Landsbankaappið, 

netbankar Landsbankans, landsbankinn.is og innri vefur bankans.

Grafískur hönnuður 
í Vefdeild

Hæfni og menntun
 » Grafísk hönnun eða sam- 
bærileg menntun

 » Reynsla af vefhönnun 

 » Skipulagshæfni og öguð  
vinnubrögð

 » Frumkvæði, fagmennska 
og færni í mannlegum sam-
skiptum

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita 
Snæbjörn Konráðsson, 
forstöðumaður Vefdeildar 
(snaebjornk@landsbankinn.is) 
og Berglind Ingvarsdóttir, 
mannauðsráðgjafi (berglindi@
landsbankinn.is).

Helstu verkefni
 » Hönnun veflausna 

 » Greining verkefna í samvinnu 
við hagsmunaaðila innan 
bankans

 » Þátttaka í vöruþróun 

 » Þróun og viðhald netbanka  
og vefsvæða bankans

Umsókn merkt Vefhönnuður fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 27. maí nk.



Sérfræðingar

 Capacent — leiðir til árangurs

Skrifstofa löggjafarmála annast 
yfirlestur lagafrumvarpa og 
þingsályktunartillagna frá 
ráðherrum áður en skjölin 
eru lögð fram í ríkisstjórn og 
býr þau til prentunar fyrir 
framlagningu á Alþingi.  
 
Skrifstofan vinnur með 
ráðuneytum og skrifstofu 
Alþingis að því að móta og 
þróa  gæðaviðmið sem starfið 
byggist á. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6739 

Hæfnis- og menntunarkröfur m.a.
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Afbragðsgóð íslenskukunnátta.
Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli.
Þekking á íslensku lagamáli og opinberri stjórnsýslu er 
kostur.
Mjög góð færni í ritvinnslu (Word) og góð almenn 
tölvufærni.

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Umsóknarfrestur

4. júní 

Starfssvið
Yfirlestur  þingskjala (lagafrumvarpa og tillagna) og 
ábendingar um úrbætur til ráðuneyta.
Uppsetning þingskjala og frágangur til prentunar.
Skráning og samantekt upplýsinga um löggjafarstarfið. 
Þátttaka í að bæta ferla við undirbúning löggjafar.
Önnur tilfallandi verkefni í ráðuneytinu.

Forsætisráðuneytið auglýsir eftir sérfræðingum í yfirlestri skjala á skrifstofu löggjafarmála. Til stendur að ráða einn 
sérfræðing í 100% starf og annan í 50% starf.  Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. 

Capacent — leiðir til árangurs

Embætti landlæknis starfar í 
samræmi við lög um landlækni 
og lýðheilsu. Hlutverk 
embættisins í hnotskurn 
er að stuðla að góðri og 
öruggri heilbrigðisþjónustu, 
heilsueflingu og öflugum 
forvörnum. 
 
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/6744 

Menntunar- og hæfniskröfur
Lögfræðimenntun.
Sérþekking á innlendum og evrópskum 
persónuverndarlögum og lagaframkvæmd á því sviði.
Framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæfni.
Skilningur á öryggis- og upplýsingatæknimálum er kostur.
Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í vinnubrögðum.

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Umsóknarfrestur

4. júní 

Helstu verkefni
Vinna að verkefnum vegna innleiðingar nýrrar 
persónuverndarlöggjafar.
Fræðsla til starfsmanna. 
Veita ráðgjöf um túlkun á löggjöf um persónuvernd og 
úrlausn álitaefna.
Vinna með og vera tengiliður við Persónuvernd.
Önnur verkefni að beiðni landlæknis.

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða persónuverndarfulltrúa vegna innleiðingar á nýrri persónuverndarlöggjöf. 
Um er að ræða að lágmarki 50% starf. Athuga ber að um nýtt starf er að ræða og því tækifæri til að móta það með landlækni.  
Persónuverndarfulltrúi heyrir undir landlækni og er sjálfstæður í störfum sínum. 
Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum einstaklingi sem hefur frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi.

Embætti landlæknis

Persónuverndarfulltrúi

Líf og sál sálfræðistofu vantar liðsauka!
Líf og sál hóf rekstur sálfræðistofu fyrir 18 árum og starfa þar 
7 sálfræðingar auk skrifstofustjóra. Stofan er í rekstrarlegu og 
faglegu samstarfi við hóp fagfólks innan vébanda Sálfræðinga 
Höfðabakka. 

Helstu verkefni Lífs og sálar eru á sviði meðferðar og vinnusál-
fræði (úttektir, ráðgjöf, fræðsla) en stofan hefur gert þjónustu-
samninga við fjölmörg fyrirtæki og stofnanir. 

Leitað er að einstaklingi með cand.psych.-próf eða sambæri lega 
menntun og hefur áhuga á vinnusálfræði. 
Klínísk reynsla er æskileg. 

Umsóknarfrestur er til 06. júní n.k. 
Fyrirspurnir og umsóknir berist til Rakelar Davíðsdóttur, 
rakel@lifogsal.is

s: 770 5144, kjartan@huseining.is
 www.huseining.is

Trésmiðir/starfsmenn/konur óskast í húsa-
verksmiðju hjá Húseiningu ehf. í Vogum

Carpenters / employees wanted at our house factory at  
Húseining ehf 190 Vogar

Stolarzy / pracowników poszukiwanych w naszej fabryce 
w Húseining ehf 190 Vogar

Darbuotojiu trūksta mūsu fabrike, Húseining ehf, 190 
Vogar.

Húseining ehf - Hraunholti 1
190 Vogar
www.huseining.is
kjartan@huseining.is
s. 7705144



441
leigutaki

293
þúsund m2

Framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs
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 
eignasafni þess er á helstu viðskiptakjörnum 
höfuðborgarsvæðisins og eru leigutakar 
félagsins yfir 441 talsins. Hlutabréf félagsins 
eru skráð á aðallista kauphallarinnar Nasdaq.

Eik er meðal leiðandi fasteignafélaga á Íslandi og er skráð á hlutabréfamarkað. 
Félagið er í sókn og leitar því að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf 
framkvæmdastjóra framkvæmdasviðs.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði
• Reynsla af áætlanagerð
• Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda
• Reynsla af samningagerð og samskiptum við 

verktaka
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi

Starfssvið: 
• Yfirumsjón með framkvæmdum félagsins og þróunarverkefnum
• Gerð verk- og kostnaðaráætlana
• Samningagerð við verktaka
• Verkefnastjórnun og eftirlit með framkvæmdum
• Áætlanagerð, skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla
• Yfirumsjón með verkbókhaldi framkvæmda
• Útboðslýsingar/útboðsgerð og innkaup

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudeginum 30. maí nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu 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 Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og 
Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) hjá Capacent.

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Sveitarfélagið Ölfus er öflugt 
og framsækið sveitarfélag 
með fjölskylduvæna 
starfsmannastefnu.  Markmiðið 
með fjölskylduvænni 
starfsmannastefnu er að hún 
skili sveitarfélaginu hæfari og 
ánægðari starfsmönnum. 
 
Nánari upplýsingar um 
sveitafélagið er að finna á  
www.olfus.is 
 
Hamingjan er hér! 
 

 

capacent.is/s/6740 

Háskólapróf sem nýtist í starfinu skilyrði. Menntun á sviði 
verkfræði, tæknifræði, byggingarfræði eða arkitektúr mikill 
kostur.
Skal uppfylla skilyrði 8. og 25. gr. mannvirkjalaga og 7. gr. 
skipulagslaga.
Góð þekking á lögum og reglugerðum tengdum 
byggingarleyfum æskileg.
Góð tölvukunnátta og þekking á forritum skilyrði.
Hæfni til að tjá sig í rituðu og töluðu máli. 
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. 
Sjálfstæði, frumkvæði og ögun í vinnubrögðum.

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

4. júní 

Yfirumsjón með skipulagsgerð á vegum sveitarfélagsins.
Eftirlit með að framkvæmdir séu í samræmi við skipulag og 
útgefin leyfi.
Yfirferð og samþykkt aðaluppdrátta, verkfræði- og 
séruppdrátta. 
Samskipti við hönnuði, verktaka og íbúa í tengslum við 
framkvæmdir í sveitarfélaginu.
Ábyrgð á að framkvæmd sé í samræmi við lög og reglur.
Verktakaeftirlit með framkvæmdum á vegum 
sveitarfélagsins í samstarfi við eignaumsjón. 
Ábyrgð og umsjón með útgáfu byggingarleyfa, vottorða og 
skráningu mannvirkja.

Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir að ráða skipulags- og byggingarfulltrúa. Skipulags- og byggingarfulltrúi starfar á skipulags- og 
byggingarsviði og leiðir faglega þróun skipulags- og byggingarmála innan sviðsins.  
 
Skipulags- og byggingarfulltrúi ber ábyrgð á skipulagsgerð í sveitarfélaginu í samræmi við gildandi lög (nr. 123/2010) og 
reglugerðir og á framkvæmd opinbers byggingareftirlits í samræmi við gildandi lög (nr. 160/2010) og reglugerðir. Skipulags- 
og byggingarfulltrúi gefur út byggingarleyfi, hefur eftirlit með leyfisskyldum framkvæmdum og annast önnur verkefni sem 
kveðið er á um í mannvirkjalögum. Öflugt samstarf er á milli sviða sveitarfélagsins, snýr það sérstaklega að markaðs- og 
kynningarmálum.



Sérfræðingur í mannauðsmálum

Meginhlutverk fjármála- og efnahags-
ráðuneytis felst í yfirstjórn opinberra fjármála 
og efnahagsmála. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur með 
höndum virka stjórn mannauðsmála ríkisins 
og er leiðandi í umbótum og nýsköpun í 
rekstri ríkisins. Kjara- og mannauðssýsla 
ríkisins er ráðuneytisstofnun sbr. 17. gr. 
Stjórnarráðslaga og er rekin sem hluti af 
fjármála- og efnahagsráðuneytinu.

Á kjara- og mannauðssýslu eru nú 12 störf 
en í ráðuneytinu öllu eru um 85 starfsmenn.

Nánari upplýsingar um ráðuneytið má finna á 
vefsíðu þess www.fjarmalaraduneyti.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í 511-1225 og Aldís Stefánsdóttir (aldis.stefansdottir@fjr.is) hjá fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu. Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að 
fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfið.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni:

Skrifstofustjóri

EFNI er félag sem vinnur við að þróa 
fjölbreytt verkefni sem öll tengjast 
útflutningi á íslenskum vörum, 
þjónustu eða hugviti.

Hjá Efni starfa í dag um 10 manns 
og er fyrirtækið í örum vexti.

Nánari upplýsingar um félagið má  
finna á www.efni.is

Nánari upplýsingar  um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)  í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni:

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

S:61

Tannsmiður

Um er að ræða 80-100% starf. Umsækjandi þarf að búa yfir 
reynslu í tannsmíðum, vera tölvufær og þekkja og/eða hafa 
áhuga á CAD CAM tækninni.

Einnig er mikilvægt að viðkomandi sé stundvís, hafi 
þjónustulund og skipulagshæfileika. Getur hafið störf sem 
fyrst.

Tanntæknir eða aðstoðar-
maður á tannlæknastofu

 
Um er að ræða 100% starf. Æskilegt er að umsækjandi 
hafi reynslu á sviði tannlækna- eða heilbrigðisþjónustu. 
Viðkomandi þarf að vera stundvís, röggsamur, búa yfir 
þjónustulund og hafa skipulagshæfileika. Upphaf starfstíma 
er samkomulagsatriði.
 

Umsóknir sendist til
mottaka@kryna.is fyrir 3. júní 2018

Merkt: Krýna tannsmiður eða Krýna tanntæknir
www.kryna.is

Vantar smiði í mótavinnu
Framkvæmdafélagið Arnarhvoll óskar eftir smiðum í móta- 
uppslátt. Næg verkefni fram undan og öll á höfuðbor-
gar-svæðinu.

Við leitum að mótasmiðum með reynslu af vinnu í verk- 
efnum á Íslandi. 

Sendið inn umsókn á E-mail arnarhvoll@arnarhvoll.is  

Með umsókninni eiga að fylgja upplýsingar um nám og 
starfsferil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

MANNAUÐSSTJÓRI

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og 
kynningarbréf. 

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Helstu verkþættir: 
  Ábyrgð á þróun og eftirfylgni starfsmannastefnu 
Reykjanesbæjar

  Ábyrgð á helstu mannauðsferlum - þróun þeirra, 
innleiðingu, þjálfun og umbótum

  Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur varðandi ráðningar, 
þjálfun, fræðslu og þróun starfsmanna

  Aðkoma að launasetningu og málum er tengjast starfsmati
  Þátttaka í stefnumótun fyrir sveitarfélagið í heild

Menntunar- og hæfniskröfur:
  Háskólapróf á sviði mannauðsmála, 
vinnusálfræði eða sambærileg menntun  
sem nýtist í starfi

  Yfirgripsmikil reynsla af mannauðsmálum
  Þekking og/eða reynsla á sviði opinberrar 
stjórnsýslu

  Reynsla og hæfni til að innleiða breytingar  
og stjórna þeim

  Samskiptahæfni, frumkvæði, metnaður, 
sjálfstæði og skipulagshæfni

Reykjanesbær er fimmta stærsta sveitarfélag á Íslandi með rúmlega 18.000 íbúa. Vöxtur sveitarfélagsins hefur  
verið fordæmalaus undanfarið og mikið um að vera meðal annars vegna aukinnar flugumferðar og uppbyggingar  
á Keflavíkurflugvelli. Spár gera ráð fyrir áframhaldandi miklum vexti. Það eru því spennandi og krefjandi tímar framundan. 
Við ráðningar er ávallt höfð hliðsjón af jafnréttisáætlun og starfsmannastefnu Reykjanesbæjar.

Reykjanesbær óskar eftir metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi í starf mannauðsstjóra.
Mannauðsstjóri leiðir daglegan rekstur, uppbyggingu og þróun mannauðsmála í samstarfi við 
sviðsstjóra, deildarstjóra og forstöðumenn stofnana. Um er að ræða spennandi starf á miklum 
uppbyggingartímum. Starfið tilheyrir stjórnsýslusviði Reykjanesbæjar.



Handverksbakarí 
í Hvergerði 

leitar eftir bakarasveini og bakaranema til starfa sem fyrst.  
Bakaríið hefur starfað í 9 ár og leggur áherslu á holl brauð 

og mikið úrval. Metnaður og fagmennska í fyrirúmi.

- Ert þú með frumkvæði í starfi og vilja.
- Með góða samskiptahæfileika.
- Skapandi hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.
     Þá ert þú rétti aðilinn fyrir okkur.

Við erum með búð og vinnslu á sama stað.  
Staðurinn er vinnsæll áningastaður hjá ferðamönnum.

Nánari upplýsingar almarbakari@gmail.com

Við leitum  
að snillingi í 
tölvumálin

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka  

mið af þessum gildum.

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

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 24. maí nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Notendaþjónusta
• Almenn kerfisstjórn
• Viðhald og eftirlit með vél- og hugbúnaði
• Rekstur afgreiðslukerfis

Hæfniskröfur

• Minnst þriggja ára reynsla af sambærilegu  
 starfi er skilyrði
• Menntun á sviði upplýsingatækni er æskileg
• Reynsla af rekstri afgreiðslukerfa er kostur
• Áhersla er lögð á frumkvæði, skipulagshæfni,  
 sveigjanleika, ríka þjónustulund og færni  
 í mannlegum samskiptum

Við leitum að jákvæðum og úrræðagóðum einstaklingi sem er tilbúinn að veita 
samstarfsfólki framúrskarandi og ábyrga þjónustu í tölvumálum.

Unnið er í Windows og VMWare umhverfi og helstu einstök kerfi hjá ÁTVR eru 
Office 365 og Dynamics NAV.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á 
netfangið gunnarbj@velaborg.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí.

/ Applicants are asked to submit an application to 
gunnarbj@velaborg.is

Deadlines for applications is May 31.

Vélaborg óskar eftir að bæta við handlögnum og dugmiklum viðgerðarmönnum til að koma og vinna 
með samstilltum hópi við viðgerðir á atvinnutækjum af ýmsum toga. Helstu vörumerkin eru Case, 
Sennebogen, Ferrari CVS, Jungheinrich og Bobcat.

/ Vélaborg is looking for experienced heavy equipment mechanics. Vélaborg oversees service and 
repairs for Case, Sennebogen, Ferrari CVS, Jungheinrich and Bobcat among others.

Starfslýsing

Hæfniskröfur

/ Job description

/ Qualifications
Stundvís og geta unnið sjálfstætt

Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi

Enskukunnátta og almenn tölvuþekking

Punctual and able to work independently

Relevant education or experience

English and computer knowledge

Diverse and demanding repair work 

Participation in training and learning

Fjölbreytt og krefjandi viðgerðarstarf

Þátttaka í þjálfun og símenntun

VIÐGERÐARMAÐUR Á VÉLAVERKSTÆÐI
HEAVY EQUIPMENT MECHANIC

VELABORG.IS | 414-8600 | JÁRNHÁLS 2-4
Skaftárhreppur

Frábær tækifæri í Skaftárhreppi fyrir drífandi 
og metnaðarfulla einstaklinga

Skólastjóri Kirkjubæjarskóla á Síðu
Laust er til umsóknar framtíðarstarf skólastjóra Kirkjubæjarskóla 
á Síðu sem staðsettur er á Kirkjubæjarklaustri. Kirkjubæjarskóli 
er grunnskóli fyrir 1.-10. bekk með nemendur úr öllu sveitar-
félaginu. Nemendafjöldi skólaárið 2017-2018 er 43 og miðast 
samkennsla árganga við fimm námshópa. Aðstaða til íþróttaiðk- 
unar er til mikillar fyrirmyndar ásamt því sem skólinn á í mjög 
góðu samstarfi við Héraðsbókasafnið sem er í sama húsi. 
Einkunnarorð skólans eru kærleikur, bjartsýni og samvinna. 
Nánari upplýsingar um skólann má finna á www.kbs.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk. Nánari upplýsingar um 
starfið og umsóknarferli er á www.klaustur.is. 

Grunnskólakennarar
Grunnskólakennara vantar í Kirkjubæjarskóla á síðu næsta 
skólaár.  Kennslugreinar eru m.a. sjónlist/hönnun og smíði ásamt 
sérkennslu. Umsóknarfrestur er til og með 21. maí n.k. Upplýs- 
ingar veitir Kjartan Kjartansson skólastjóri s: 865-7440. Tekið er 
á móti umsóknum á netfangið skolastjori@klaustur.is eða í pósti 
merktar Kirkjubæjarskóli, Klausturvegi 4, 880 Kirkjubæjarklaustur. 
Nánari upplýsingar um skólann er að finna á www.kbs.is. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi 
Laust er starf skipulags- og byggingarfulltrúa í Skaftárhreppi 
sem er annað landstærsta sveitarfélag á Íslandi. Leitað er eftir 
öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað og áhuga á að 
byggja upp og þróa starfið. Framundan eru spennandi verkefni 
m.a. vinna við nýtt aðalskipulag ásamt margvíslegum uppbygg- 
ingaráformum á ýmsum sviðum í sveitarfélaginu.
Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipulags- og 
byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í samstarfi 
við sveitarstjórn og skipulagsnefnd sveitarfélagsins ásamt því að 
vinna náið með sveitarstjóra. Umsóknarfrestur er til 18. júní n.k. 
Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferli er á  
www.klaustur.is 

Heilsuleikskólinn Kæribær 
Leitað er eftir drífandi og metnaðarfullum einstaklingum til starfa 
á Heilsuleikskólann Kærabæ sem er staðsettur á Kirkjubæjar- 
klaustri. Heilsuleikskólinn Kæribær er í örum vexti og verður í 
haust tveggja deildar leikskóli með heilsdagsrými fyrir börn á 
aldrinum eins til sex ára.  Um er að ræða störf deildarstjóra/
staðgengil leikskólastjóra, deildarstjóra og leikskólakennara. 
Nánari upplýsingar um leikskólann má finna á http://kaeribaer.
leikskolinn.is/. Umsóknarfrestur er til 1. júní n.k.  
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Sigurðardóttir leikskólastjóri á 
leikskoli@klaustur.is eða í síma 487-4803. 

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

Skaftárhreppur er annað landstærsta sveitarfélag landsins og 
býr yfir miklum og fjölbreyttum tækifærum í leik og starfi fyrir 

fólk á öllum aldri. Í Skaftárhreppi er samfélagið fjölskylduvænt 
með um 560 íbúa. Á Kirkjubæjarklaustri búa um 170 manns. Á 
Kirkjubæjarklaustri er að finna alla nauðsynlega þjónustu s.s. 
verslun, banka, heilsugæslustöð, leikskóla, bókasafn, kaffihús 
og íþróttamiðstöð. Í íþróttamiðstöðinni er að finna glæsilegt 

íþróttahús, sundlaug og tækjasal.

Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

Laus störf í Skaftárhreppi
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Capacent — leiðir til árangurs

Embætti landlæknis starfar í 
samræmi við lög um landlækni 
og lýðheilsu. Hlutverk 
embættisins í hnotskurn 
er að stuðla að góðri og 
öruggri heilbrigðisþjónustu, 
heilsueflingu og öflugum 
forvörnum. 
 
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/6738 

Menntunar- og hæfniskröfur
Stúdentspróf eða samsvarandi menntun.
Þekking og reynsla af skjalavistun kostur. 
Starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu kostur.
Almenn og góð tölvukunnátta er skilyrði. 
Gott vald á íslensku og ensku, Norðurlandamál er kostur.
Góð samskiptahæfni, rík þjónustulund, samviskusemi og 
nákvæmni.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Umsóknarfrestur

4. júní 

Helstu verkefni
Símsvörun, móttaka og úrvinnsla fyrirspurna.
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini.
Upplýsingagjöf, skráning og frágangur í tengslum við 
starfsleyfi.
Aðstoð við skjalavörslu.
Útsending pantana og pöntun á skrifstofuvörum.
Ýmis önnur verkefni sem til falla.

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða vanan og úrræðagóðan móttökuritara til starfa. Í boði er fjölbreytt, áhugavert og 
krefjandi starf í lifandi umhverfi þar sem reynir á góða samskiptahæfni, ríka þjónustulund og fagmennsku. Um er að ræða 
fullt starf.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Embætti landlæknis

Móttökuritari



Súðavíkurskóli
Laus störf næsta skólaár 2018 -2019
Súðavíkurskóli er samrekinn leik- grunn-, og tónlistarskóli 
með  u.þ.b. 40 nemendur, þar sem unnið er eftir Uppygging-
arstefnunni og starfið hverfist um einkunnarorðin: Vellíðan 
- Virðing – Framfarir – Heiðarleiki.  Þá er lögð áhersla á 
fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, vellíðan nemenda 
og samvinnu starfsmanna.

Núna eru lausar tvær stöður leikskólakennara við leikskóla-
deildina og tvær stöður kennara við grunnskóladeildina. 
Helstu hæfniskröfur eru kennarmenntun, leikskólamenntun 
eða sambærileg menntun. Hæfni í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Reynsla af sambærilegum 
störfum. Umsóknarfrestur er til 11. júní 2018.

Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og 
Sambandi íslenskra sveitarfélag. 
Allar nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir 
skólastjóri. 

Umsóknir, ásamt ferilskrá, meðmælum og umsagnaraðilum 
sendist á annalind@sudavikurskoli.is   sími. 893 4985

Athugið framlengdur umsóknarfrestur

STARF ÞERAPISTA Í FJÖLKERFAMEÐFERÐ (MST)
Sálfræðingur / Félagsráðgjafi

Um er að ræða fullt starf sem felst í meðferðarvinnu með 
fjölskyldum unglinga sem glíma við alvarlegan hegðunar- og 
vímuefnavanda. Meðferðin fer fram á heimili og í nærsamfélagi 
fjölskyldunnar í samstarfi við skóla og aðra lykilaðila svo sem 
heilbrigðisstofnanir, barnavernd og aðra sérfræðinga. Þerapistar 
starfa undir stjórn sálfræðings sem er handleiðari og teymisstjóri 
og eftir meðferðarreglum og aðferðum MST. Nánari upplýsingar 
um starfið má finna á starfatorg.is

Menntun og reynsla

félagsráðgjafi.

meðferð alvarlegs hegðunarvanda barna og unglinga og  
fjölskyldna þeirra.

MST.

fram niðurstöður skriflega.

Persónulegir eiginleikar

jákvætt viðhorf til skjólstæðinga og samstarfsaðila. 

 
markmiðatengt og lausnarmiðað.

kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 

Fyrir mistök birti Fréttablaðið rangan umsóknarfrest í atvinnu-
blaðinu þann 28. apríl 2018. Þess vegna hefur verið ákveðið að 
framlengja umsóknarfrestinn til 1. júní n.k. Nánari upplýsingar  

Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og fyrri 

Barnaverndarstofa

Ertu smiður eða hefurðu áhuga  
á byggingarvinnu? 

B.Ó. Smiðir ehf. eru að leita að smiðum og verkamönnum í 
framtíðarstarf vegna aukinna verkefna.  
Einnig stendur til boða að taka nema á samning. 
Verkefnastaða er víðsvegar um land, þó aðallega á  
höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. 

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is

Vilt þú leiða umbætur og breytingar hjá Barnavernd Reykjavíkur?

Velferðarsvið

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

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir 
öflugum, metnaðarfullum og framsýnum 
leiðtoga til að stjórna Barna vernd Reykjavíkur 
og leiða umbætur og breytingar til framtíðar.

Barnavernd Reykjavíkur ber ábyrgð á málum sem unnin eru á 
grundvelli barnaverndarlaga og starfar í umboði barnaverndar-
nefndar Reykjavíkur. Rekstur Barnaverndar heyrir undir 
velferðarsvið. 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á velferðarþjónustu 
borgarinnar, stefnumótun, framkvæmd og eftirfylgni í umboði 
velferðarráðs. Á velferðarsviði starfa um 2.500 starfsmenn á um 
100 starfseiningum. Velferðarsvið þjónustar um 15.000 einstak-
linga á ári. Einkunnarorð velferðarsviðs eru Virkni, virðing og 
velferð.

Um launamál fer samkvæmt ákvörðun kjaranefndar  
Reykjavíkurborgar.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið 
á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningar-
bréf.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Guðmundsdóttir, 
mannauðsstjóri velferðarsviðs í síma 411-1111 og tölvupósti  
anna.gudmundsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni:

 Stjórnunarleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi 
 Barnaverndar Reykjavíkur
 Ábyrgð á undirbúningi mála fyrir barnaverndarnefnd  

 Reykjavíkur og eftirfylgni með framkvæmd
 Stefnumótun og umbótastarf í kjölfar úttektar á skipulagi  

 barnaverndarstarfs í Reykjavík
 Samskipti og upplýsingagjöf til fjölmiðla, stofnana  

 og almennings

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun í  
 stjórnun er æskileg
 Reynsla af stjórnun og umbótastarfi
 Þekking á barnaverndarstarfi, s.s. skipulagi, stjórnsýslu  

 og starfsemi
 Hæfni og reynsla í miðlun upplýsinga
 Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í 

 mannlegum samskiptum
 Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur  

 Reykjavíkurborgar

Helstu verkefni sem starfsmaður 
tekur þátt í:
 • Innleiðing á Office 365, þ.m.t. SharePoint  
  sem miðlægt upplýsingakerfi 

 • Innleiðing og prófun á nýjum lausnum 

 • Gerð leiðbeininga og verkferla ásamt  
  fræðslu fyrir starfsfólk

 • Þátttaka í vinnuhóp persónuverndar 

Helstu kröfur:
 •  Háskólamenntun í viðskiptafræði,  
  tölvunarfræði, verkfræði eða  
  sambærilegu 

 • Góð samskiptahæfni, sjálfstæð  
  vinnubrögð og geta til að vinna í hóp 

 • Reynsla af verkefnastjórnun er kostur 

 •  Reynsla af innleiðingu upplýsinga- 
  tæknikerfa er kostur 

 •  Reynsla eða menntun innan iðngreina  
  er kostur

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

senda póst á julia@byko.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí. 

Við auglýsum eftir öflugum starfsmanni á upplýsingatæknisvið. Verkefnin eru 
fjölbreytt og krefjandi en sviðið hefur umsjón með rekstri, þróun og innleiðingu 
á upplýsingatæknikerfum. Starfið krefst mikilla samskipta við starfsfólk og 
verktaka. Um er að ræða spennandi framtíðarstarf fyrir réttan einstakling hjá 
fyrirtæki sem býður upp á gott starfsumhverfi. 

Starf á 

UPPLÝSINGA- 
TÆKNISVIÐI
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Laus er til umsóknar staða skóla- 
stjóra Grunnskóla Raufarhafnar. 

Leitað er að metnaðarfullum áhugasömum, fjölhæfum og 
jákvæðum einstaklingi.

Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn grunn- og leikskóli 
með alls um 20 nemendur þar sem verið er að innleiða  
uppeldisstefnuna Jákvæður agi. Í skólanum er jafnframt 
stuðst við kennsluaðferðir Byrjendalæsis. Samkennsla 
árganga í grunnskólanum miðast við tvo námshópa.

Aðbúnaður í skólanum er ágætur, góð sundlaug og 
íþróttahús eru í næsta húsi og í skólanum er bókasafn og 
aðstaða til tónmenntakennslu. Einnig er mötuneyti nemenda 
í skólanum sem nýtt er til heimilisfræðikennslu.

Skólinn nýtur mikils stuðnings frá samfélaginu og lögð er 
áhersla á samvinnu, sveigjanleika sem og jákvæðni. Skólinn 
er í samvinnu við Rif rannsóknarstöð þar sem unnið er að 
ýmsum verkefnum tengdum náttúrunni. 

Raufarhöfn er þéttbýlisstaður í sveitarfélaginu Norðurþing. 
Íbúafjöldinn á Raufarhöfn er um 200 manns. Frekari upplýs-
ingar um sveitarfélagið Norðurþing og Raufarhöfn er að 
finna á vefsíðunum nordurthing.is og raufarhofn.is

Meginhlutverk skólastjóra er að:

skólans.

fræðslunefnd og sveitarstjórn.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:

 kennslufræði er æskileg.

Frekari upplýsingar veitir Jón Höskuldsson fræðslufulltrúi 
Norðurþings í síma 464-6123 eða í gegnum netfangið  
jon@nordurthing.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní. 2018.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. ágúst 
2018. Umsóknir ásamt mynd og ferilskrá sendist:  

eða á netfangið jon@nordurthing.is

Norðurþing er öflugt sveitafélag sem einkennist af fjölbreyttu  
mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

Umsjón með áhaldavörslu
Við leitum að lausnamiðuðum einstaklingi til að sjá um undirbúning 
vinnusvæða og fyrirkomulag merkinga á vinnusvæðum. Um er að ræða 
nýtt starf sem viðkomandi kemur til með að móta og þróa með okkur.
Við bjóðum fjölbreytt og krefjandi verkefni og fjölskylduvænan 
vinnutíma milli klukkan 8.20 og 16.15.

Nánari upplýsingar á veitur.is

VINNUSVÆÐI
SKIPULAG FAGLEG

AFGREIÐSLA ÖRYGGI
HJÁLPSEMI MERKINGAR
REYNSLA SVEIGJANLEIKI

STUNDVÍSI ÞJÓNUSTA 
SKILTI KREFJANDI
ÁHÖLD JÁKVÆÐNI
ÚTSJÓNARSEMI

TEYMISVINNA
VIÐGERÐIR 

Við leitum að öflugum starfsmanni í hóp framleiðsluverkfræðinga fyrir silicon-liner framleiðslu. Við óskum eftir einstaklingi 

með áhuga á framleiðslu stoðtækja auk menntunar og reynslu sem nýtist í starfi. Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt,

undir álagi og sýnt frumkvæði. – Um tímabundna stöðu stöðu til eins árs er að ræða.

FRAMLEIÐSLUVERKFRÆÐINGUR

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.000 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2018.
Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

STARFSSVIÐ
•   Vinna við stöðugar umbætur á ferlum í framleiðslu

•   Vinna að gæðamálum í framleiðslu

•   Vinna í vinnulýsingum og þjálfun

HÆFNISKRÖFUR
•   B.Sc eða M.Sc í verk- eða tæknifræði

•   Þekking á straumlínustjórnun (e.Lean) kostur

•   Reynsla af framleiðslu er kostur

•   Mjög góð enskukunnátta



Sálfræðingur óskast í nýja 
stöðu hjá Fjölskyldusviði 

Fljótsdalshéraðs
Sálfræðing vantar til starfa innan Austurlandslíkansins 

sem er ný nálgun við lausn á vanda barna og fjölskyldna. 
Austurlandslíkanið er að fyrirmynd Nyborgarmódelsins 
og byggir að mörgu leyti á álíka nálgun og innleidd hefur 
verið í Herning í Danmörku. Helstu áherslur í verklaginu 
eru snemmtæk inngrip, forvarnir og samvinna í teymi 
úti í skólum með áherslu á samstarf ólíkra fagstétta og 
stofnana. Mikil áhersla er lögð á valdeflingu og þátttöku 
einstaklinga við ákvarðanatöku í eigin málum. Innan 
teymisins starfa félagsráðgjafar, þroskaþjálfi og skóla-
hjúkrunarfræðingur. Starfið er fjölbreytt og skapandi og 
gefandi að taka þátt í að móta nýtt vinnulag og nýsköpun 
í stjórnsýslu. 

Sveitarfélögin Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, Vopna-
fjörður, Borgarfjörður eystri, Seyðisfjörður og Djúpivogur 
standa saman að innleiðingu Austurlandslíkansins. 
Teymið situr tvo daga í viku úti í skólum sveitarféla-
ganna – teymið er á faraldsfæti þar sem það sinnir sjö 
grunnskólum sveitarfélaganna sem og leikskólum. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Sálfræðingur tekur þátt í þróun nýs verklags innan 

barnaverndar og félagsþjónustu í samstarfi við skóla 
og heilsugæslu með áherslu á snemmtæka íhlutun og 
forvarnir. Hann deilir ábyrgð á því að efla samstarf og 
virkni teymisins samhliða því að ryðja niður múrum milli 
stofnana og fagsviða. 

Óskað er eftir reyndum sálfræðingi sem getur starfað 
sjálfstætt auk þess að hafa góða samskiptahæfileika og 
reynslu af teymisvinnu. Reynsla af hópmeðferð af ýmsu 
tagi er kostur auk hugmyndaauðgi og sköpunarkrafts – að 
hugsa út fyrir boxið.

Óskað er eftir 

íslandi 
-

innu

skapandi starfi

Nánari upplýsingar veitir Júlía Sæmundsdóttir, félag-
smálastjóri, í síma 470 0700 og á netfangi julias@
egilsstadir.is 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á bæjarskrifstofur 

maí 2018. Öllum umsóknum verður svarað. Launakjör eftir 
samkomulagi.

Fræðslufulltrúi – 50%
Helstu verkefni: 
 Samstarf við leik-, grunn- og framhaldsskóla

Hæfniskröfur:
 Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýtist í starfinu
 Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta
 Öguð vinnubrögð, skipulagshæfni, frumkvæði og geta  

 til að starfa sjálfstætt

Starfshlutfall er 50% og þarf viðkomandi að geta hafið 
störf í ágúst.
ATH! Ítarlegri upplýsingar á www.sos.is og hjá  
framkvæmdastjóra Ragnari Schram í síma 564 2910.
Umsóknir sendist á netfangið umsokn@sos.is fyrir lok 
maí.

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

Samherji er eitt öflugasta 
sjávarútvegsfyrirtæki Evrópu, með 
víðtæka starfsemi víðsvegar um heim. 
Samherji hefur á að skipa hæfu og 
framtakssömu starfsfólki og 
stjórnendum, öflugum skipaflota, 
miklum aflaheimildum og 
fullkomnum verksmiðjum í landi. 

Samherji stefnir á byggingu 
fullkominnar fiskvinnslu á Dalvík á 
árinu 2019 ásamt því að halda áfram 
tæknivæðingu fiskiskipa sinna. 

Starfið:
Um er að ræða fjölbreytt starf á tæknisviði Samherja sem hefur umsjón með tæknivæðingu 
framleiðslunnar til sjós og lands.  

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Viltu móta framtíðar fiskvinnslu?
Samherji leitar að öflugum starfsmanni til starfa á tæknisviði á Akureyri eða Dalvík.

Við leitum að 
félagslyndum 

flakkara

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka  

mið af þessum gildum.

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

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 4. júní nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu. 
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

Um er að ræða fullt afgreiðslustarf í Vínbúð á höfuðborgarsvæðinu 
og mun viðkomandi hafa ákveðna starfsstöð en flakkar þegar á þarf 
að halda í aðrar búðir á svæðinu og leysir af.

Hæfniskröfur

• Reynsla af verslunarstörfum og   
 verkstjórn er kostur

• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta

Helstu verkefni og ábyrgð

• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
• Umhirða búðar
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Sóknarnefnd Háteigskirkju óskar eftir að 
ráða organista í 80% starf í Háteigskirkju

Verksvið organista er samkvæmt starfsreglum um  
organista nr. 823/1999 sem m.a. fela í sér:

Umsóknarfrestur er til 3. júní 2018

Organisti í 
Háteigskirkju

FAGMENNSKA 
ÞJÓNUSTULUND
HEIÐARLEIKI

Óskum eftir að ráða vana glugga-
þvottamenn til starfa. 

Bílpróf og hreint sakavottorð skilyrði.

Áhugasamir sendi umsókn á
ath-thrif@ath-thrif.is

GLUGGAÞVOTTUR 

Þingvangur leitar að klárum og úrræðagóðum smiðum með góða reynslu. 
Gengur starfsmaðurinn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem vinna að 

krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi verkefnum. 

Upplýsingar veitir Kristján Sveinlaugsson í gegnum netfangið 
kristjan@thingvangur.is og í síma 698-0088

Smiðir

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 ?

Isavia óskar eftir að ráða kraftmikinn og áhuga-
saman launafulltrúa til að sjá um launavinnslu 
og ýmis starfsmannatengd mál. Um er að ræða 
skemmtilegt og krefjandi starf í fjölbreyttu og 
alþjóðlegu umhverfi.  

Hæfniskröfur
• Reynsla af launavinnslu er skilyrði
• Þekking og reynsla af tímaskráningarkerfi  
 er æskileg

• Færni í Excel og Word ásamt góðri þekkingu  

 á helstu tölvuforritum

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

• Góðir samskiptahæfileikar og góð og  

 örugg framkoma

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Róberta Maloney, deildarstjóri kjaramála,  
roberta.maloney@isavia.is.

Isavia óskar eftir að að ráða námsbrautarstjóra 
Flugstöðvarbrautar. Helstu verkefni eru m.a. 
faglegt skipulag þjálfunar á Flugstöðvarbraut  
í samstarfi við stjórnendur deilda og fræðslu- 
stjóra. Einnig sér hann um þróun og uppfærslu 
hæfnisviðmiða, námsefnis, kennsluleiðbeininga 
og hæfnismats.  

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði

• Reynsla af kennslu og gerð námsefnis  

 er nauðsynleg

• Reynsla af skipulagningu þjálfunar  

 innan fyrirtækja

• Reynsla af fjarnámi og námsumsjónarkerfi

• Tæknikunnátta og hæfni í mismunandi kerfum 

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Gerður Pétursdóttir fræðslustjóri,  
gerdur.petursdottir@isavia.is.

L A U N A F U L L T R Ú I N Á M S B R A U T A R S T J Ó R I 
F L U G S T Ö Ð V A R B R A U T A R

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
3 .  J Ú N Í

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

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

Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra  
vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar. 

Dagný starfar hjá farþega- 
þjónustu á Keflavíkurflugvelli.  
Hún er hluti  af góðu ferðalagi.

VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT  
Á ÍSLANDI

Óskar eftir að ráða starfsmann á skrifstofu fyrirtækisins.

Við óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum  
og jákvæðum einstakling til starfa hjá traustu fyrirtæki.  

Góð tölvu og ensku kunnátta skilyrði.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á vhj@viking-life.com 
eigi síðar en 27. maí 2018.

intellecta.is
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Holtagarðar - Smáralind - Garðabær - Hringbraut

Óskum eftir að ráða bakara. 
Íslenskukunnátta er skilyrði

Vinsamlega sendið umsókn á joifel@joifel.is

ÓSKUM EFTIR  BAKARA  
Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL

Löglærður fulltrúi óskast í hálft starf
Traust og framsækin lögmannsstofa í Reykjavík óskar eftir 
að ráða löglærðan fulltrúa í 50% starf. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:
- Grunn- og meistaragráða í lögfræði.
- Reynsla af lögfræðistörfum.
- Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi kostur  
 en ekki skilyrði.
- Sjálfstæð vinnubrögð, nákvæmni og frumkvæði. 
- Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni.
- Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni  
 og þjónustulund við viðskiptamenn.
- Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið  
umsokn2018@gmail.com.  
Umsóknarfrestur er til 26. maí nk. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

 

Í Leikskólann Laugalandi vantar okkur leikskólakennara í 
eftirfarandi stöður.

Aðstoðarleikskólastjóra í 100% stöðu frá 7. ágúst.  Aðstoðarleik-
skólastjóri  starfar við hlið leikskólastjóra og er staðgengill hans.  
Hann hefur yfirumsjón með skipulagi sérkennslumála skólans 
og tekur þátt í sérkennslu.  Starfar samkvæmt starfslýsingu og í 
samráði við leikskólastjóra. 

Menntunarkröfur:  

  æskileg.

Deildarstjóra í 100% stöðu á eldri deild frá 7. ágúst.  Deildarstjóri 
starfar samkvæmt starfslýsingu og samráði við leikskólastjóra.

Menntunarkröfur: 

mannlegum samskiptum og eru tilbúnir til að vinna eftir sérstökum 
áherslum skólans.

Helstu áherslur í starfi eru m.a. traust og góð umönnun og 

undir sama þaki og leikskólinn. Í leikskólanum er leikskóla- 
kennurum boðið uppá aukinn undirbúningstíma.   
Deildarstjórar í fullu starfi fá samtals 10 tíma á viku. 

-

fjölbreyttri íslenskri náttúru sem býður uppá endalausa möguleika 
fyrir leik og nám. 

 

Upplýsingar veitir Sigrún Björk Benediktsdóttir, leikskólastjóri
Veffang: https://leikskolinnlaugaland.ry.is 
Netfang: leikskolinn@laugaland.is
Sími 488 7042

AÐSTOÐARLEIKSKÓLASTJÓRI

DEILDARSTJÓRI

www.mba.is

Ef þú ert kraftmikill, skipulagður og þjónustumiðaður einstaklingur sem brennur fyrir 
því að þróa nýjar leiðir og hefur gaman af samskiptum við fólk úr ólíku umhverfi þá 
gæti starf verkefnisstjóra MBA námsins verið fyrir þig. MBA námið við Háskóla Íslands 
er miðað að því að auka færni nemenda í stjórnun og rekstri. Mikil áhersla er lögð á 
tengsl við atvinnulífið og að hvert námskeið sé bæði framúrskarandi og metnaðarfullt. 
Starfssvið verkefnisstjórans felst að miklu leyti í samskiptum og þjónustu við MBA 
nemendur og kennara námsins ásamt skipulagningu viðburða og ferða MBA nema. 
Auk þess er náin teymisvinna í markaðs- og kynningarmálum og fjármálum. 

Auglýst er e�ir verkefnisstjóra MBA námsins við Háskóla Íslands

Viltu taka þá� í að þróa MBA 
námið við Háskóla Íslands?
iltu taka þ

námið við 
þ � í að 

Háskóla
róa MB
Íslands

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svala Guðmundsdóttir, dósent við 
Viðskiptafræðideild á netfanginu svala@hi.is eða í síma 866-8516.
Umsóknarfrestur er til og með 4. júní og sótt er um starfið á heimasíðu HÍ 
http://www.hi.is/laus_storf 

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun landsins. 

Um 1.500 starfsmenn eru í föstum störfum við skólann og um 2.200 lausráðnir. Nemendur við skólann eru 

12.500. Háskóli Íslands starfar á fimm fræðasviðum, býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli 

landsins sem býður grunnnám og framhaldsnám í öllum helstu fræðigreinum.

Helstu verkefni: 
• Utanumhald MBA náms við Háskóla Íslands

• Utanumhald og framkvæmd í kringum 

ráðstefnur og málstofur

• Kynningarmál MBA námsins

• Reikningshald 

• Umsjón og utanumhald vefsíðu MBA námsins

• Náin teymisvinna með stjórn námsins og 

kennurum og starfsmönnum Viðskipta- 

fræðideildar í fjármálum, kynningar- og 

markaðsmálum og stefnumótun

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða skyldum greinum

• Afbragðshæfni í mannlegum samskiptum og 

teymisvinnu

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Skipulagshæfni og vandvirkni

• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku

• Góð enskukunnátta

• Góður skilningur á fjármálum, reikningshaldi, 

markaðsmálum og vefmálum er kostur

• Reynsla af umsýslu náms á háskólastigi er kostur



Öflugur bókari 
óskast í hlutastarf

Starfið felur í sér færslu bókhalds, reikningagerð,  
afstemmingar, virðisaukaskattsuppgjör og önnur störf  
er snúa að bókhaldi og uppgjörsvinnu.

Hæfniskröfur

bókhaldsstörfum

og dk bókhaldshugbúnaði

Eiginleikar

með öðrum

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí nk. 

og eru umsækjendur beðnir um að senda inn ítarlega 

Framkvæmdastjóri Siðmenntar
Siðmenntar leitar að áhugasömum og metnaðarfullum 
einstaklingi í starf framkvæmdastjóra.

Helstu verkefni og ábyrgð
- Sinna þjónustu við félagsmenn
- Skipuleggja viðburði félagsins
- Umsjón með bókhaldi og gerð rekstrar- og   
 fjárhagsáætlunar
- Uppfæra og setja  efni inn á vefsíðu félagsins  
 og samfélagsmiðla.
- Samskipti við fjölmiðla
- Önnur verkefni í þágu félagsins

Hæfniskröfur
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Reynsla af sambærilegu starfi æskileg.
- Reynsla af gerð rekstar- og fjárhagsáætlana
- Reynsla af stjórnun og/ eða verkefnastjórnun æskileg
- Góð tölvukunnátta nauðsynleg
- Mjög góð íslenskukunnátta í ræðu og riti
- Góð enskukunnátta
- Framúrskarandi hæfni í samskiptum
- Frumkvæði í starfi og sjálfstæð og skipulögð  
 vinnubrögð

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með húmaníska 
lífsýn sem er tilbúinn til að starfa fyrir vaxandi félag.
Starfið er laust frá 1. ágúst n.k. eða eftir samkomulagi. 

Umsóknir berist á netfangið umsoknir@sidmennt.is og  
er umsóknarfrestur til og með 31. maí n.k.

Siðmennt er veraldlegt lífsskoðunarfélag sem stendur 
vörð um mannréttindi, vinnur að þekkingarfræði og  
bættu siðferði. Félagið stendur fyrir hátíðlegum 
athöfnum á stórum stundum fjölskyldna eins og   
nafngjöfum, fermingum, giftingum og útförum. 

STUTT STARFSLÝSING
 Vinna við smur- og dekkja-
 þjónustu á vörubifreiðum og 

hópferðabifreiðum 

 Þátttaka í þjálfun og símenntun

STARFSMAÐUR Í þjónustu við atvinnutæki  

HÆFNISKRÖFUR
 Reynsla af þjónustu við bíla og tæki   

 Menntun á sviðinu er kostur en ekki nauðsyn 

 Gilt bílpróf

 Góð þjónustulund og vilji til að vera virkur hluti af 
 góðri liðsheild  

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 30. maí 2018.
Þú færð allar upplýsingar hjá Jóhanni Rúnari, 
þjónustustjóra, í síma 515 7072. Hringdu núna!

Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í smur-, dekkja- og vagnaþjónustu hjá VELTI Xpress 
í nýrri og glæsilegri þjónustumiðstöð VELTIS að Hádegismóum 8, þar sem rík áhersla verður 
lögð á fagmennsku og góða umgengni í frábærri starfsmannaaðstöðu og framúrskarandi 
vinnuumhverfi. Sæktu um í dag!

HJÁ VELTI XPRESS

Leikskólabörnum fjölgar á Seltjarnarnesi og við stækkum leikskólann 
okkar. Við þurfum því á góðu fólki að halda til liðs við okkar frábæra 
hóp. Skólinn státar af metnaðarfullri starfsemi og einu hæsta hlutfalli 
fagmenntaðra starfsmanna á landsvísu.

Frá 1. ágúst nk. óskum við að ráða í eftirfarandi störf:

 • Deildarstjórar, fullt starf.

 • Leikskólakennarar, fullt starf.

 • Leikskólaleiðbeinandur, fullt starf.

Hafið samband og heyrið hvað við höfum upp á að bjóða! Hringið í Soffíu eða Margréti 
(5959280 / 5959290) eða sendið tölvupóst á netföngin soffia@nesid.is eða mandy@nesid.is 

Umsókn ásamt fylgiskjölum er skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
– undir www.seltjarnarnes.is – Störf í boði.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2018.

Leikskóli Seltjarnarness

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem 

konur hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 

Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.  



STUTT STARFSLÝSING
 Móttaka atvinnutækja varahluta í 

vöruhús

 Útkeyrsla á varahlutum

 Afgreiðsla og pökkun á 
varahlutum til viðskiptavina

STARFSMAÐUR Í VÖRUHÚS VELTIS  
AÐ HÁDEGISMÓUM

HÆFNISKRÖFUR
 Gilt bílpróf og réttindi á lyftara 

 Almenn tölvukunnátta

 Góð þjónustulund og vilji til að vera virkur hluti af  
góðri liðsheild  

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 30. maí 2018.
Þú færð allar upplýsingar hjá Auðuni Atla, sölustjóra  
eftirþjónustu, í síma 515 7065. Hringdu núna!

Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í vöruhús. Verið er að byggja nýja og glæsilega, vel 
tækjum búna þjónustumiðstöð fyrir atvinnutæki að Hádegismóum 8, en þar verður rík áhersla 
lögð á fagmennsku og góða umgengni í frábærri starfsmannaaðstöðu og framúrskarandi 
vinnuumhverfi. Starfsemin að Hádegismóum verður undir nafninu VELTIR. Sæktu um í dag! 

Endurskoðandi/bókari óskast
Vanur bókari óskast til að sjá um bókhald og vsk. uppgjör fyrir 
nokkur minni og meðalstór fyrirtæki. 
Kunnátta í ársskilum æskileg. Starfsstöð er í Reykjavík.
Upplýsingar og umsóknir óskast sendar fyrir 31. maí nk. á 
berglind@gtyrfingsson.is

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

www.VBL.is

REYKJAVÍK Sími: 414-0000 ///  AKUREYRI Sími: 464-8600 ///  www.VBL.is

SUMARSTARF

Umsóknir sendist til stefan@vbl.is

Óskum eftir starfsmanni/konu til afleysinga í verslun 
okkar í Reykjavík, að Krókhálsi 5F.  

•  Lágmarksaldur 20 ár. 
•  Reynsla í sölu varahluta og rekstrarvara fyrir 
 landbúnað kostur. 
•  Bakgrunnur úr sveit æskileg eða véltæknimenntun.
•  Vinnutími 8-17 virka daga. 
•  Áætlaður starfstími er frá 23. maí til 20. ágúst 2018

Skaftárhreppur

Starf skólastjóra tónlistarskólans  
í Skaftárhreppi 

Laust er til umsóknar starf skólastjóra tónlistarskólans í Skaf-
tárhreppi. Umsækjandi þarf að geta hafið störf í ágúst 2018. 
Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að byggja upp öflugt 
tónlistarstarf og kennslu. Einnig er laust starf organista í hlutas-
tarfi í Kirkjubæjarklaustursprestakalli sem getur hentað samh-
liða starfi tónlistarskólastjóra. Umsóknarfrestur er til og með 18. 
júní n.k. Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferlið má 
finna á www.klaustur.is

Skaftárhreppur er annað landstærsta sveitarfélag landsins 
og býr yfir miklum og fjölbreyttum tækifærum í leik og starfi 
fyrir fólk á öllum aldri. Í Skaftárhreppi er samfélagið fjöl-
skylduvænt með um 560 íbúa. Á Kirkjubæjarklaustri búa um 
170 manns. Á Kirkjubæjarklaustri er að finna alla nauðsyn-
lega þjónustu s.s. verslun, banka, heilsugæslustöð, leikskóla, 
bókasafn, kaffihús og íþróttamiðstöð. Í íþróttamiðstöðinni er 
að finna glæsilegt íþróttahús, sundlaug og tækjasal.

Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

Laus störf í Skaftárhreppi

Sölustjóri óskast

Vélar og verkfæri leita að jákvæðum, drífandi og söludrifnum einstaklingi 
til að taka þátt í að þróa og móta nýtt starf sölustjóra í fyrirtækinu.

Helstu verkefni:

• Sölustörf og umsjón með söludeild

• Gerð söluáætlana og 
   árangursmælingar

• Skipulag og eftirfylgni söluherferða

• Samskipti við lykilviðskiptavini 
   Véla og verkfæra

• Þátttaka í þróun vöruúrvals og 
   markaðsmálum í samráði við 
   aðra stjórnendur

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Reynsla af sölustörfum 
   á fyrirtækjamarkaði

• Háskólapróf sem nýtist í starfi er æskilegt

• Reynsla af sölustjórnun er kostur

• Góð tölvukunnátta

• Nákvæmni, frumkvæði og  
   sjálfstæði í starfi

• Góð kunnátta í íslensku og ensku áskilin.
   Kunnátta í Norðurlandamálum og/eða 
   þýsku kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Kristín Sveinsdóttir. Umsóknir ásamt ferilskrá 
sendist á linda@vv.is fyrir 28. maí 2018.

Vélar og verkfæri var stofnað árið 1942 en á sér sögu aftur til ársins 1919. Fyrirtækið er rótgróið og traust 
fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið framúrskarandi fyrirtæki 8 ár í röð. Fyrirtækið selur hágæðavörur frá 
leiðandi framleiðendum eins og Assa Abloy, Axa, Bahco, Chamberlain, Dorma, d line, Frost, Mul-t-lock, 
Panasonic, Randi, Yale ofl.



Tónlistarskóli Reykjanesbæjar er framsækinn 
og fjölmennur tónlistarskóli með nútímalega 
kennsluhætti og fjölbreyttar námsleiðir.

Tónlistarskóli Reykjanesbæjar

Okkur vantar kennara í eftirtaldar námsgreinar 
fyrir skólaárið 2018-2019:
▪ Gítar, klassískur. Starfshlutfall 50%
▪ Málmblástur. Starfshlutfall 60%
▪ Söngur Rytmískrar deildar. Starfshlutfall 30%
▪ Deildarstjóri/kennari hljómborðsdeildar. Starfs- 
hlutfall 80%. Þar af er 21% stjórnunarhlutfall.
▪ Deildarstjóri/kennari tónfræðagreina. Starfs- 
hlutfall 75%. Þar af er 25% stjórnunarhlutfall.
▪ Nýtt – Suzuki-fiðlukennari. Starfshlutfall 40%. 
Um er að ræða stækkun Suzukideildar skólans.

Sótt skal um á vef Reykjanesbæjar,  
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf
Umsóknarfrestur er til 30. maí nk. 
Umsækjendur þurfa að vera reiðubúnir til að veita 
skólastjóra heimild til þess að afla upplýsinga úr 
sakaskrá. skv. lögum nr. 91/2008.
Nánari upplýsingar veitir Haraldur Árni Haraldsson 
skólastjóri í síma 420-1400/863-7071 eða Karen 
Janine Sturlaugsson aðstoðarskólastjóri í síma 
420-1400/867-9738. 

Kennarar óskast næsta skólaár

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

Helstu verkefni og ábyrgð: 
 Greining á samspili efnahagsþróunar og fjármála-
legs stöðugleika
 Greining á þróun hagstærða og sviðsmyndagerð 
fyrir álagspróf 
 Þróun á greiningaraðferðum og mælikvörðum til að 
greina og meta kerfisáhættu
 Skrif í rit bankans, sér í lagi ritið Fjármálastöðug-
leiki

 Tilfallandi verkefni, umsagnir og ráðgjöf á 
ábyrgðarsviðum fjármálastöðugleika

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 4. júní 
2018. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. 
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eggert Þröstur Þórarinsson, forstöðumaður þjóðhagsvarúðar, netfang eggert.
throstur.thorarinsson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir mannauðsstjóri, netfang iris.g.ragnarsdottir@
sedlabanki.is

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í deild þjóðhagsvarúðar á sviði fjármálastöðugleika. 
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. 

Eitt meginverkefna Seðlabanka Íslands er að stuðla að stöðugu, öruggu og virku fjármálakerfi. Fjármálastöðug-
leiki er svið innan Seðlabankans sem fylgist með þróun fjármálakerfisins, styrk þess og skilvirkni og áhrifum 
efnahagslegra þátta á kerfið í heild sinni. Meðal verkefna deildar þjóðhagsvarúðar er að rannsaka og greina áhættu 
sem raskað getur stöðugleika íslenska fjármálakerfisins. Deildin sér um umsýslu kerfisáhættunefndar.

Sérfræðingur á sviði fjármálastöðugleika - þjóðhagsvarúð

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Meistarapróf í hagfræði, verkfræði, tölfræði  
eða sambærilegum greinum
 Góð þekking og áhugi á þjóðhagfræði og fjármála-
fræðum
 Góðir samskiptahæfileikar og vilji til að starfa í 
hópi
 Gott vald á upplýsingatækni og gagnavinnslu
 Gott vald á ensku og íslensku, bæði í töluðu og 
rituðu máli
 Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt

Útibússtjóri á Akureyri
Við leitum að reyndum verkfræðingi eða tæknifræðingi 
í stöðu útibússtjóra starfsstöðvar Verkís á Akureyri. 
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf fyrir 
metnaðarfullan einstakling.

Hlutverk og ábyrgð
• Almennur rekstur starfsstöðvar
• Markaðsmál, verkefnaöflun og tilboðsgerð 
• Starfsmannastjórnun 
• Áætlanagerð og skipulagning verkefnavinnu  
• Verkefnastjórnun 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verkfræðingur eða tæknifræðingur
• Góðir stjórnunar-, samskipta- og skipulagshæfileikar
• Reynsla af verkefnastjórnun 
• Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar veita 
Ari Guðmundsson, sviðsstjóri starfsstöðvasviðs, arg@verkis.is
Elín Greta Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, egs@verkis.is

Verkís er öflugt og framsækið ráð-
gjafar  fyrirtæki sem býður fyrsta flokks 
þjónustu á öllum sviðum verkfræði. 

Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að 
fjöl breyttum og krefjandi verkefnum á 
Íslandi og erlendis. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
um að sækja um að ráðningarvef Verkís 
(umsokn.verkis.is). Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál og öllum um-
sóknum verður svarað. Við hvetjum jafnt 
konur sem karla til að sækja um

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí. 

Aðstoð á tannlæknastofu, 
heilt starf og hlutastarf
 
Aðstoðarmanneskja óskast í fullt starf á tannlæknastofu í  
Reykjavík. Einnig óskast aðstoðarmannneskja í 60% starf.  
Að auki óskast aðstoðarmanneskja í hlutastarf síðdegis frá 4-7. 

Á tannlæknastofunni, sem staðsett er miðsvæðis í Reykjavík, 
starfa 20 manns, tannlæknar, aðstoðarfólk og tannsmiðir.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega. Starfið felst m.a.  
í að aðstoða tannlækna við störf þeirra, símavörslu og afgreiðslu. 

Umsóknir sendist á vip@frettabladid.is merkt „Aðstoð” 

Útboð

Veitur ohf.

Verkið er í fólgið í því, að endurnýja og leggja nýjar 
lagnir veitna í stíg milli húsa í Grenigrund. Verk-
taki skal  grafa skurði fyrir fráveitulagnir, kalda-
vatnslagnir, hitaveitulagnir, ídráttarrör, rafstrengi 
og fjarskiptastrengi. Í skurðina skal verktaki sanda 
undir og yfir rör og strengi, leggja lagnir, strengi, rör 
og ídráttarrör, fylla yfir og ganga frá. Jafnframt skal 
hann grafa fyrir og annast uppsetningu á niðurföl-
lum, brunnum, lokum, spindlum og tengiskápum. 

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum 
„VEV-2018-12-Grenigrund-Akranesi-Endurnýjun-lagna“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
miðvikudeginum 23.05.2018 á vefsíðu Orkuveitunnar 
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016

Tilboð verða opnuð hjá Veitum, Bæjarhálsi 1, 110 Reyk-
javík, þriðjudaginn 7. júní 2018 kl. 11:00.

VEV-2018-12 19.05.2018

Veitur ohf., óska eftir  
tilboðum í útboðsverkefnið:

Grenigrund Akranesi  
Endurnýjun lagna
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Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands.

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti 
forstjóra Sjúkratrygginga Íslands. Heilbrigðisráðherra 
ski ar  st ðuna frá . nó ember  til mm ára að 
fenginni tillögu stjórnar Sjúkratrygginga Íslands.

Sjúkratryggingar Íslands starfa samkvæmt lögum um 
sjúkratryggingar nr. 112/2008, með síðari breytingum. 
Sjúkratryggingar Íslands annast framkvæmd sjúkra-
trygginga, semja um og greiða endurgjald fyrir heil-
brigðisþjónustu.

Forstjóri ber ábyrgð á því að Sjúkratryggingar Íslands 
star  í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindis- 
bréf. Forstjóri ber ábyrgð á starfsemi stofnunarinnar og 
á því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi 
við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan 
hátt.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í star . 
 Farsæl reynsla af stjórnun og áætlanagerð.
 Haldbær reynsla af fjármálum, u gjöri og rekstri.
 eynsla eða þekking á mannauðsmálum.
 eynsla eða þekking á heilbrigðismálum.
 Ski ulag, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 ákvæðni og hæfni í mannlegum samski tum.
 eiðtogahæ leikar.
 Skýr sýn um þróun heilbrigðisþjónustunnar og á 

    hlutverki Sjúkratrygginga Íslands innan hennar.

Um kjör forstjóra fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs þar 
til ný ákvörðun hefur verið tekin um laun og starfskjör 
skv. 39. gr. a. laga um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum.

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

ánari u lýsingar um star ð veitir Vilborg ngólfsdóttir,  
skrifstofustjóri, vilborg.ingolfsdottir@vel.is. Umsóknir 
með upplýsingum um menntun og starfsferil, ásamt rök-
stuðningi fyrir hæfni viðkomandi í embættið, skulu ber-
ast velferðarráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 10  eykjavík 
eða á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 10. júní nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun í embættið hefur verið tekin.

Velferðarráðuneytinu, 17. maí 2018.

Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands.

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti 
forstjóra Sjúkratrygginga Íslands. Heilbrigðisráðherra 
ski ar  st ðuna frá . nó ember  til mm ára að 
fenginni tillögu stjórnar Sjúkratrygginga Íslands.

Sjúkratryggingar Íslands starfa samkvæmt lögum um 
sjúkratryggingar nr. 112/2008, með síðari breytingum. 
Sjúkratryggingar Íslands annast framkvæmd sjúkra-
trygginga, semja um og greiða endurgjald fyrir heil-
brigðisþjónustu.

Forstjóri ber ábyrgð á því að Sjúkratryggingar Íslands 
star  í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindis- 
bréf. Forstjóri ber ábyrgð á starfsemi stofnunarinnar og 
á því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi 
við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan 
hátt.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í star . 
 Farsæl reynsla af stjórnun og áætlanagerð.
 Haldbær reynsla af fjármálum, u gjöri og rekstri.
 eynsla eða þekking á mannauðsmálum.
 eynsla eða þekking á heilbrigðismálum.
 Ski ulag, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 ákvæðni og hæfni í mannlegum samski tum.
 eiðtogahæ leikar.
 Skýr sýn um þróun heilbrigðisþjónustunnar og á 

    hlutverki Sjúkratrygginga Íslands innan hennar.

Um kjör forstjóra fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs þar 
til ný ákvörðun hefur verið tekin um laun og starfskjör 
skv. 39. gr. a. laga um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum.

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

ánari u lýsingar um star ð veitir Vilborg ngólfsdóttir,  
skrifstofustjóri, vilborg.ingolfsdottir@vel.is. Umsóknir 
með upplýsingum um menntun og starfsferil, ásamt rök-
stuðningi fyrir hæfni viðkomandi í embættið, skulu ber-
ast velferðarráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 10  eykjavík 
eða á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 10. júní nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun í embættið hefur verið tekin.

Velferðarráðuneytinu, 17. maí 2018.

Vinnslustöðin hf. óskar eftir að ráða:
Yfirvélstjóra og 1.vélstjóra á togarann  
Sindra VE 60,
vélastærð 1691 kW

Upplýsingar gefur Sverrir Haraldsson,
Sviðsstjóri bolfiskssviðs, í síma 488 8000 eða 
869-8681

Þarftu að ráða
starfsmann?

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

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

Ertu smiður eða hefurðu áhuga  
á byggingarvinnu? 

B.Ó. Smiðir ehf. eru að leita að smiðum og verkamönnum í 
framtíðarstarf vegna aukinna verkefna.  
Einnig stendur til boða að taka nema á samning. 
Verkefnastaða er víðsvegar um land, þó aðallega á  
höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. 

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is



 

Helstu verkefni og ábyrgð
  Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar  
  gagnvart framkvæmdastjórn
  Skipuleggur heilsugæsluþjónustu  
  í umdæmi stöðvar
  Þróar nýjungar og vinnur að breytingum  
  í starfsemi
  Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
  Byggir upp og styður við teymisvinnu og   
  þverfaglegt samstarf
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
  Stuðlar að gæðaþróun og árangursmati  

  Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,  
  þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar 
  

Hæfnikröfur
  Heimilislæknir eða hjúkrunarfræðingur með  
  framhaldsmenntun og/eða reynslu af stjórnun
 
  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
  
  æskileg   

  Nám í stjórnun æskilegt
  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  

  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Aðrir eiginleikar
 
  heilbrigði íbúa svæðisins
  Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegt starf  
  heilsugæslunnar
  Áhugi og hæfni til að nýta aðferðafræði   
  straumlínustjórnunar
 

Nánari upplýsingar
 
  til 5 ára frá og með 1. júlí 2018 eða eftir  
  nánara samkomulagi
  Upplýsingar veitir:  
  Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri, s. 513-5000,  
  svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaðurinn 
í heilbrigðisþjónustunni þar sem öllum þörfum 

heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. 

Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur 
á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og því hafa verið 
gerðar breytingar á skipulagi heilsugæslunnar sem miða 
að því að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni 

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með 
teymisvinnu sem grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt 
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar.  Þverfagleg teymi 
heilbrigðisstarfsfólks munu auðvelda stöðvum að taka á 

Í breyttu skipulagi fær starfsfólk aukið sjálfstæði til að 
móta starfsemi og til að útfæra þjónustu sem mætir 
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur 
samkvæmt mælingum og mati. 

Svæðisstjóri Heilsugæslunni Árbæ
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra Heilsugæslunnar 

samkvæmt nýju skipulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, 

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2018

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- 
og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um 
menntun, fyrri störf og reynslu.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Svövu K. Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og 
nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins við ráðningar. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi  
(www.starfatorg.is).

Landvernd leitar að sérfræðingi 
Landvernd óskar eftir að ráða starfsmann við verkefnið 
Skólar á grænni grein - Grænfánaverkefnið. Verkefnið er 
alþjóðlegt menntaverkefni um umhverfismál og sjálfbærni 
sem rekið er í um 200 skólum á öllum skólastigum á Íslandi. 

Um er að ræða afleysingu í fullt starf frá 1. september 2018 
til 1. júní 2019.   Umsóknarfrestur er til 31. maí nk. 

Sjá nánar á heimasíðu Landverndar www.landvernd.is 

Fjölskylduþjónusta
»    Félagsráðgjafi í barnavernd
»    Félagsráðgjafi í barnavernd - tímabundið starf
»    Sumarstörf hjá stoðþjónustudeild
Grunnskólar
»    Deildarstjóri UT - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
»    Heimilisfræðikennari - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hvaleyrarskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hvaleyrarskóli
»    Deildarstjóri UT - Hvaleyrarskóli
»    Aðst.verkefnastj. tómstundamiðstöðvar - Hvaleyrarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Lækjarsel - Lækjarskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Lækjarsel - Lækjarskóli
»    Kennari í hönnun og smíði - Setbergsskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Setbergsskóli
»    Skólaliði í íþróttahús - Setbergsskóli
»    Faggreinakennari í unglingadeild - Setbergsskóli
»    Skólaliði - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Deildarstjóri yngsta stigs - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Skarðssel - Skarðshíðarskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Skarðssel - Skarðshlíðarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
»    Íslenskukennari á unglingastigi - Víðistaðaskóli
»    Skólaliði í íþróttahús - Víðistaðaskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í félagsmiðstöð - Öldutúnskóli
»    Tónmenntakennari - Öldutúnsskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks í Áslandshverfi
»    Framtíðarstarf - Lækur
»    Sumar- og framtíðarstarf á heimili fatlaðs fólks
»    Sumarstarf - Svöluhraun
Leikskólar
»    Deildarstjóri - Álfaberg
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Sérkennslustjóri - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Sérkennslustjóri - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Vesturkot
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir
»    Deildarstjóri - Víðivellir
 

 

Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.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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311 Borgarnes  |  Sími: 433 3000  |  bifrost@bifrost.is  |  bifrost.is

Við auglýsum eftir náms- og starfsráðgjafa tímabundið til eins 
árs í fullt starf frá og með 1. ág st n . egna a e singa. 

Helstu verkefni og ábyrgð
áms- og starfsráðgja  stendur rð um elferð nemenda  eitir 
eim stuðning  ráðgj f og u lýsingar arðandi náms- og starfs al. 

Hann veitir þeim einnig ýmis konar stuðning til að auka náms-
árangur auk þess að aðstoða og leiðbeina við gerð ferilskráa. 
Sérstakt verkefni þar sem unnið er gegn brottfalli nemenda er 
á ndum náms- og starfsráðgjafa. Hann eldur námskeið f rir 
nemendur sem snúa m.a. að námstækni og tímastjórnun. 

Hæfni og menntunarkröfur
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur rétt til að kalla sig náms- og 
starfsráðgja  skv. l gum nr. 3 00 . L gð er áhersla á sjálfstæð 
vinnubr gð  frumkvæði í star  áhuga og áreiðanleika.

eð umsókn þarf að f lgja afrit rófskírteina og staðfesting á 
starfsréttindum. 

arlar jafnt sem konur eru hv tt til að sækja um st r n. Búseta á 
Bifr st eða í Borgar rði er æskileg.

msóknarfrestur er til og með 31. maí nk. msóknir og f rir-
s urnir um star ð skal senda á netfangið kennslustjori@bifrost.is. 

Rafvirkjameistari 
óskast til starfa

Áhugasamur og metnaðarfullur rafvirkjameistari óskast til 
starfa hjá okkur á Grund og Mörk hjúkrunarheimili.

Megin starfssvið er viðhald og viðgerðir á tækjabúnaði auk 
þess að hafa umsjón með rafkerfum heimilanna. 

Hæfnikröfur

Nánari upplýsingar um störfin veitir:

irisb@grund.is

MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Myllan óskar að ráða starfsmann með vél-
virkjamenntun eða sambærilega þekkingu í 

viðgerðardeild fyrirtækisins.s. 
 
Meðal helstu verkefna:
· Viðhald og viðgerðir á framleiðsluvélum og búnaði.
· Bilanagreining
· Almenn viðgerðarvinna
· Samskipti við framleiðsludeildir
Hæfniskröfur:
· Sveinspróf eða sambærileg menntun/þekking æskileg
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
· Skipulögð vinnubrögð
· Almenn tölvuþekking 

Nánari upplýsingar um starfið gefur Flóvent Sigurðsson  
verkstjóri á flovent@myllan.is

Myllan er leiðandi fyrirtæki á íslenskum matvælamarkaði, sem sérhæfir 
sig í markaðssetningu og framleiðslu á brauðum, kökum og skyldum 
vörum fyrir neytendamarkað, hótel og veitingahús, mötuneyti og  
stofnanir. Myllan stefnir að því að uppfylla fjölbreyttar þarfir viðskiptavina 
sinna á sínu sviði með viðeigandi lausnum í hverju tilfelli

Viltu vera í öflugu teymi 
mengunareftirlits?
Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni í starf sérfræðings, sem hefur áhuga á að 
vinna við eftirlit með mengandi starfsemi með hag almennings og verndun um-
hverfis að leiðarljósi. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem 
áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu við aðrar sérfræðistofnanir.

Helstu verkefni

Helstu verkefni eru eftirlit með mengandi starfsemi en Umhverfisstofnun hefur 
eftirlit með margvíslegri starfsemi sem getur haft í för með sér mengun, m.a. fisk-
eldi. Lögð er áhersla á upplýsingamiðlun og samskipti við ráðuneyti, stofnanir, 
atvinnulíf og almenning. Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi 
með framúrskarandi samskiptahæfni. Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verk-
efni og hæfniskröfur til starfsins er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/
storf_i_bodi.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2018.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Við leitum að öflugum leiðtoga í starf sviðsstjóra á eftirlitssviði. Sviðsstjórinn stýrir starfsemi sviðsins og hefur 
yfirumsjón með skipulagi þess og framkvæmd þeirra verkefna sem undir sviðið heyra. Eftirlitssviði er skipt upp í þrjár 
deildir, markaðseftirlitsdeild, GxP og lækningatækjadeild og lyfjaöryggisdeild, og er sviðsstjóri næsti yfirmaður þriggja 
deildarstjóra. Á eftirlitssviði starfa 15 starfsmenn. Sviðsstjóri eftirlitssviðs situr í framkvæmdaráði Lyfjastofnunar og 
tekur hann þátt í stefnumótun stofnunarinnar og gerð rekstraráætlana. Starfið felur í sér alþjóðlegt samstarf. Starf 
sviðsstjóra eftirlitssviðs heyrir undir forstjóra stofnunarinnar. Starfshlutfall er 100%. 

Upplýsingar um starfið veita Sindri Kristjánsson, sviðsstjóri 
eftirlitssviðs, sindri.kristjansson@lyfjastofnun.is, og Sigurlaug 
Kristín Jóhannsdóttir, mannauðsstjóri, sigurlaug.kristin.
johannsdottir@lyfjastofnun.is, eða í síma: 520 2100. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknir um starfið óskast sendar á netfangið atvinna@
lyfjastofnun.is, merkt í efnislínu: „Sviðsstjóri eftirlitssviðs“. 
Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf með 
rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Æskilegt er að 
umsækjandinn geti hafið störf sem fyrst. 
Lyfjastofnun hvetur bæði karla og konur til að sækja um starfið. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá lokum 
umsóknarfrests. 

Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðherra. Helstu hlutverk hennar eru að gefa út markaðsleyfi fyrir lyf á Íslandi í 
samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit  með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta gæði og 
öryggi lyfja og tryggja faglega upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Hjá Lyfjastofnun vinna 62 starfsmenn. Stofnunin 
var í 9. sæti í könnuninni Stofnun ársins 2018 yfir stofnanir með 50 starfsmenn eða fleiri. Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi 
og starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. Gildi Lyfjastofnunar eru gæði – traust – þjónusta.
Sjá nánari upplýsingar um Lyfjastofnun á www.lyfjastofnun.is

Sviðsstjóri á eftirlitssviði

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní nk.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Meistarapróf á háskólastigi sem nýtist í starfi
 Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráðum
 Að lágmarki 3 ára starfsreynsla sem nýtist í starfi 
 Reynsla af stefnumótun og gæðamálum
 Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
 Mjög gott vald á íslensku og ensku í töluðu og 
rituðu máli

 Leiðtogahæfileikar 
 Mjög góð samskiptahæfni  
 Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
 Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
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SKRIFSTOFUSTARF  SKJALAVINNSLA
Fasteignasalan RE/MAX Senter leitar að jákvæðum einstaklingi til starfa á skrifstofu. 
Um er að ræða fullt framtíðarstarf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð: Hæfniskröfur:

1. júní 2018 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál 

/

Hjá RE/MAX starfar 22 manna hópur af löggiltum fasteignasölum, 
sölufulltrúum og starfsmönnum í skjalavinnslu.

Við bjóðum upp á:

þekkingu

R

kopavogur.is

Kópavogsbær

      

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður dægradvalar í   
 Álfhólsskóla  

· Aðstoðarmaður frístundar í Hörðuvallarskóla  

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í   
 Álfhólsskóla  

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla  

· Deildarstjóri verkefna í Álfhólsskóla  

· Dönskukennari í Kársnesskóla  

· Enskukennari í Hörðuvallaskóla  

· Enskukennari í Snælandsskóla  

· Forstöðumaður í dægradvöl Snælandsskóla  

· Frístundaleiðbeinandi í dægradvöl Kópavogsskóla  

· Íslensku kennari á unglingastigi í Álfhólsskóla  

· Íþróttakennari í Hörðuvallaskóla  

· Íþróttakennari í Kópavogsskóla  

· Kennari í íslensku sem annað mál í Álfhólsskóla  

· Kennari í Lindaskóla 

· Kennari í Vatnsendaskóla  

· Laus staða kennara á yngsta stig í Kársnesskóla  

· Matreiðslumaður í Kópavogsskóla  

· Náttúrufræðikennari á miðstig í    
 Hörðuvallaskóla  

· Smíðakennari í Kársnesskóla  

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla  

· Stærðfræði- og náttúrufræðikennari í   
 Álfhólsskóla  

· Tónlistarkennari í Salaskóla  

· Tónmenntakennari í Álfhólsskóla  

· Umsjónarkennari á miðstigi í Álfhólsskóla  

· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla  

· Þroskaþjálfi eða sérkennari í Kársnesskóla  

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum   
 Kópasteini  

· Deildarstjóri í Austurkór  

· Deildarstjóri í Fífusölum  

· Deildarstjóri í Kópahvol  

· Deildarstjóri í leikskólann Baug  

· Deildarstjóri í Læk  

· Deildarstjóri í Sólhvörfum  

· Fólk í sérkennslu í Fífusölum  

· Leikskólakennari eða starfsmaður í Læk  

· Leikskólakennari í Austurkór  

· Leikskólakennari í Álfatúni  

· Leikskólakennari í Baug  

· Leikskólakennari í Dal

· Leikskólakennari í Kópahvoli  

· Leikskólakennari í Núp  

· Leikskólakennari í Sólhvörfum

· Leikskólasérkennari í Kópahvol  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Baug  

· Sérgreinastjóri í Núp  

· Sérkennari, þroska- og iðjuþjálfi í Sólhvörfum  

· Sérkennslustjóri í Fífusölum  

· Sérkennslustjóri í Læk    

Velferðarsvið

· Sérkennari/þroskaþjálfi í sérdeild einhverfra  

· Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks  

Annað

· Forstöðumaður íþróttahúss Vatnsendaskóla  

· Persónuverndarfulltrúi  

· Sálfræðingur óskast við skólaþjónustu   
 Kópavogs  

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
 þjónustu  

· Starfsmaður við Salalaug - 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.

VALITOR ÓSKAR EFTIR 
AÐ RÁÐA LÖGFRÆÐINGA

Gildin okkar – frumkvæði, traust og samvinna – knýja samhentan hóp um 
350 starfsmanna á starfsstöðvum Valitor á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku.

Við erum í örum vexti og miklu umbreytingarferli og auglýsum því eftir hæfileika-
ríkum og öflugum lögfræðingum og lögmönnum, til að ganga til liðs við lítið en 
vaxandi teymi innanhúss. Við ætlum að bjóða upp á spennandi verkefni, góðan 
aðbúnað og metnaðarfullt starf, fyrir rétta umsækjendur. 

Leitað er að umsækjendum í fleiri en eitt starf, þar sem endanlegur starfstitill og 
staða mun ráðast af annars vegar hæfileikum og metnaði umsækjanda og hins 
vegar í samræmi við þarfir Valitor þegar að ráðningu kemur. 

Við leitum fyrst og fremst að öflugum umsækjanda í samningateymið okkar, með 
marktæka reynslu af samninga- og skjalagerð á ensku. Jafnframt erum við opin fyrir 
umsóknum um starf sem felur í sér ýmsa þjónustu innan samstæðu Valitor, meðal 
annars ráðgjöf, skjalagerð, ritun fundargerða og verkefnastjórn.

Menntun og reynsla:

   viðskiptasamningum á ensku, starfi erlendis og sölu fjármálaþjónustu yfir
   landamæri, hagsmunagæslu, úrlausn ágreiningsmála o.s.frv.

   bæði hérlendis og erlendis, en ekki síst vilji til að læra og tileinka sér nýja 
   þekkingu og getu.

Færni og aðrir eiginleikar sem sóst er eftir:

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.

valitor.is 
24. maí 2018. Nánari upplýsingar veitir

Dagbjört Oddsdóttir, yfirmaður samningateymis, í síma 525 2000.

Valitor er traust og framsækið þekkingarfyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar 
og greiðslulausna sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini 
sína. Valitor starfar á alþjóðlegum vettvangi, í nánu samstarfi við 
fjártæknifyrirtæki (Fintech) í fremstu röð.



Össur is seeking a Financial Controller as a part of its Finance Control team in the Corporate Finance Function.

Finance Control is responsible for providing accurate & timely reporting and ensuring correctness & completeness of the 

data. The team works on standardizing and improving finance processes and reports and ensures that compliance and 

internal control requirements are met.

QUALIFICATIONS
•   Bachelors degree

•   Strong background in accounting and financial analytics

•   Ability to communicate well, both verbally and in writing,

     in English

•   Project leadership experience

FINANCIAL CONTROLLER

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
3000 employees in over 25 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

Application period ends May 28th, 2018.
Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources +354 515 1300.

RESPONSIBILITIES
•   Take part in monthly and quarterly consolidated closing for Össur

•   Verification of financial data quality for internal and external reporting

•   Communicate with and support other functions with financial data

•   Support internal control and compliance

•   Run or be a part of various projects

tonhun.is

Það vantar 
tónlistarkennara norður
Tónlistarskóli Austur-Húnvetninga auglýsir eftir 
blásturshljóðfærakennara í fullt starf frá 1. ágúst, 2018. 
Starfið felst í kennslu á blásturshljóðfæri auk annarrar kennslu í samræmi við áhuga og reynslu 

kennarans. Starf tónlistarskólans er blómlegt, í góðum tengslum við grunnskólana á svæðinu; 

Húnavallaskóla, Blönduskóla og Höfðaskóla, en meirihluti kennslunnar er á skólatíma 

grunnskólanemenda.

Hæfniskröfur: Tónlistarkennaramenntun eða haldgóð tónlistar menntun sem nýtist í starfi.

Laun: Samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FÍH/FT.

Umsóknarfrestur er til 5. júní nk.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Um framtíðarstarf 

er að ræða.

Nánari upplýsingar: 

Skarphéðinn Einarsson, skólastjóri í síma: 861 8850 eða á netfangið:  

tonhun@centrum.is. Umsóknir berist á netfangið tonhun@centrum.is 

eða hunavatnshreppur@hunavatnshreppur.is

Sölumaður

47
39

#

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir 
sölumanni í sölu á rekkum, 

hillukerfum og íhlutum fyrir vöruhús og lager.

Upplýsingar um 
umsækjenda, aldur og 
starfsferil óskast 
sendar á netfangið 
sht@verslun.is
Frekari upplýsingar 
veitir Sigurður í síma: 
896 5400

Allt fyrir
vöruhús og lager

Sérfræðingar í   
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ 
KRAFTMIKLUM EINSTAKLINGI TIL STARFA

Handlaginn húsvörður

Hlutverk Póstsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-, samskipta- og flutningalausna. 
Framtíðarsýn Íslandspósts er að fyrirtækið verði nýjunga- og tæknidrifið fyrirtæki sem svarar síbreytilegum þörfum viðskiptavina.

Pósturinn óskar eftir að ráða handlaginn og kraftmikinn einstakling til starfa sem húsvörður við höfuðstöðvar fyrirtækisins að Stórhöfða 29, 110 Reykjavík.
Helstu verkefni eru húsvarsla og umsjón með höfuðstöðvum Póstsins ásamt viðvikum er tengjast rekstri á öðrum starfsstöðvum á höfuðborgarsvæðinu. 
Húsvörður ber ábyrgð á samskiptum við ræstingarfyrirtæki og iðnaðarmenn ásamt því að hafa umsjón með bílum sem tilheyra höfuðstöðvum og önnur tilfallandi 
verkefni. 

Starfshlutfall er umsemjanlegt en þó að lágmarki 50%.

Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Tekið er á móti umsóknum á umsóknarvef okkar, www.postur.is. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Ása Dröfn Fox Björnsdóttir í síma 580 1332 eða í netfangi asadrofn@postur.is.

Hæfniskröfur
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Góðir samskiptahæfileikar.

Lausnamiðuð hugsun.

Góð íslensku- og enskukunnátta.

Menntun og reynsla
Bílpróf, meirapróf er kostur.

Smiðsmenntun eða önnur iðnmenntun sem nýtist í starfi.

Rafvirkjun er kostur.

Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.

Umsóknarfrestur:
27. maí 2017

Umsóknir:
www.postur.is

Pósturinn er með Gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Pósturinn leggur mikla áherslu á jafna stöðu kynjanna og 
er það mikilvæg staðfesting á því að vel sé staðið að jafnréttismálum hjá fyrirtækinu og að mikið sé lagt upp úr 
því að tryggja að allir fái jöfn tækifæri og eigi þann kost að vaxa og dafna í starfi á eigin verðleikum.

Mikil þekking og reynsla er metin ef námskröfur eru ekki uppfylltar.

    Lead Developer and Solution  
    Architect of Cloud Native Solutions

K3 Business Technology Group is a leading global supplier of integrated business systems to retailers, manufacturers and  
distributors with over 700 employees in 14 countries. We are looking for great people to work on the “Imagine” team in Reykja-
vik. The team focus is on the development of K3’s cloud native application platform built on microservice architecture principles.

Job Description
K3 Business Technology Group are seeking an experienced lead developer to shape the architectural future of the “Imagine” 
platform and suite of applications. The recruit will have a pivotal role in making key technical decisions, leading the multinational 
development team and working closely with the Product Owner to deliver this strategic solution.

Key Responsibilities

  in an elegant, time efficient and technically sound way

Qualifications and Skills

  services used in such systems

The right person for this role has a professional and positive attitude, can work independently as well as in a small group, takes 

Deadline for submitting applications is May 31st. gaukur.sigurdsson@k3btg.com 

Skipulagsstofnun leitar að metnaðarfullum 

-
 

Helstu verkefni: 
 

 

stofnunarinnar 

Við leitum að einstaklingum með: 

 

samskiptum 

 

 

 

(

(  
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Sérfræðingur í skjalastjórn

Borgarskjalasafn

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

Borgarskjalasafn Reykjavíkur leitar að sérfræðingi í ráðgjöf og eftirlit með skjalastjórn og skjalavörslu og að leiða 
undirbúning að langtímavarðveislu rafrænna gagna hjá Reykjavíkurborg.

Borgarskjalasafn safnar og varðveitir  skjöl Reykjavíkurborgar og önnur skjöl um þróun byggðar  og mannlífs í 
borginni. Safnið hefur eftirlit með skjalavörslu afhendingarskyldra aðila og veitir aðgang að skjölum safnsins. 
Átta starfsmenn eru við Borgarskjalasafn, sem er til húsa í Tryggvagötu 15 og Vatnagörðum 28 í Reykjavík. 

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
Starfshlutfall 100%. Umsóknarfrestur er til og með 4. júní nk. 
Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhildur Bogadóttir, borgarskjalavörður í síma 6647775 og í gegnum  
tölvupóstfangið svanhildur.bogadottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni og ábyrgð:
 

stofnanir og fyrirtæki Reykjavíkurborgar um  
skjalastjórn og rafræna langtímavörslu.

skjala hjá Reykjavíkurborg.

Menntunar- og hæfniskröfur:

önnur menntun sem nýtist í starfi.

 
hæfileikar.

Sálfræðingur óskast í nýja 
stöðu hjá Fjölskyldusviði 

Fljótsdalshéraðs
Sálfræðing vantar til starfa innan Austurlandslíkansins 

sem er ný nálgun við lausn á vanda barna og fjölskyldna. 
Austurlandslíkanið er að fyrirmynd Nyborgarmódelsins 
og byggir að mörgu leyti á álíka nálgun og innleidd hefur 
verið í Herning í Danmörku. Helstu áherslur í verklaginu 
eru snemmtæk inngrip, forvarnir og samvinna í teymi 
úti í skólum með áherslu á samstarf ólíkra fagstétta og 
stofnana. Mikil áhersla er lögð á valdeflingu og þátttöku 
einstaklinga við ákvarðanatöku í eigin málum. Innan 
teymisins starfa félagsráðgjafar, þroskaþjálfi og skóla-
hjúkrunarfræðingur. Starfið er fjölbreytt og skapandi og 
gefandi að taka þátt í að móta nýtt vinnulag og nýsköpun 
í stjórnsýslu. 

Sveitarfélögin Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, Vopna-
fjörður, Borgarfjörður eystri, Seyðisfjörður og Djúpivogur 
standa saman að innleiðingu Austurlandslíkansins. 
Teymið situr tvo daga í viku úti í skólum sveitarféla-
ganna – teymið er á faraldsfæti þar sem það sinnir sjö 
grunnskólum sveitarfélaganna sem og leikskólum. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Sálfræðingur tekur þátt í þróun nýs verklags innan 

barnaverndar og félagsþjónustu í samstarfi við skóla 
og heilsugæslu með áherslu á snemmtæka íhlutun og 
forvarnir. Hann deilir ábyrgð á því að efla samstarf og 
virkni teymisins samhliða því að ryðja niður múrum milli 
stofnana og fagsviða. 

Óskað er eftir reyndum sálfræðingi sem getur starfað 
sjálfstætt auk þess að hafa góða samskiptahæfileika og 
reynslu af teymisvinnu. Reynsla af hópmeðferð af ýmsu 
tagi er kostur auk hugmyndaauðgi og sköpunarkrafts – að 
hugsa út fyrir boxið.

Óskað er eftir 

íslandi 
-

innu

skapandi starfi

Nánari upplýsingar veitir Júlía Sæmundsdóttir, félag-
smálastjóri, í síma 470 0700 og á netfangi julias@
egilsstadir.is 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á bæjarskrifstofur 

maí 2018. Öllum umsóknum verður svarað. Launakjör eftir 
samkomulagi.

Fræðslufulltrúi – 50%
Helstu verkefni: 
 Samstarf við leik-, grunn- og framhaldsskóla

Hæfniskröfur:
 Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýtist í starfinu
 Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta
 Öguð vinnubrögð, skipulagshæfni, frumkvæði og geta  

 til að starfa sjálfstætt

Starfshlutfall er 50% og þarf viðkomandi að geta hafið 
störf í ágúst.
ATH! Ítarlegri upplýsingar á www.sos.is og hjá  
framkvæmdastjóra Ragnari Schram í síma 564 2910.
Umsóknir sendist á netfangið umsokn@sos.is fyrir lok 
maí.

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



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Félagsliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201805/1040
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201805/1039
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201805/1038
Persónuverndarfulltrúi Embætti landlæknis Reykjavík 201805/1037
Sviðsstjóri á eftirlitssviði Lyfjastofnun Reykjavík 201805/1036
Sérfr. í opinberum fjármálum Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201805/1035
Sérfr. á sviði upplýsingatækni Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201805/1034
Stuðningsfulltrúar og kennarar Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201805/1033
Afgreiðslustarf/flakkari ÁTVR, Vínbúðin Höfuðborgarsv. 201805/1032
Svæðisstjóri  Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201805/1031
Sérfræðingur í yfirlestri skjala Forsætisráðuneytið Reykjavík 201805/1030
Móttökuritari Embætti landlæknis Reykjavík 201805/1029
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201805/1028
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201805/1027
Lektor Háskóli Íslands, Rafm.- og tölvuverkfr. Reykjavík 201805/1026
Verkefnisstjóri  Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201805/1025
Verkefnastjóri  Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201805/1024
Verkefnastjóri/aðjúnkt Háskóli Íslands, Námsbr. í sjúkraþj. Reykjavík 201805/1023
Starfsmaður í flutningaþjónustu Landspítali Reykjavík 201805/1022
Starfsmaður í lyfjadreifingu Landspítali Reykjavík 201805/1021
Flutningastarfsmaður, aukavinna Landspítali Reykjavík 201805/1020
Sérfræðingar Skipulagsstofnun Reykjavík 201805/1019
Lögfræðingur Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201805/1018
Sérfræðingur, mengunareftirlit Umhverfisstofnun Rvk/Landið 201805/1017
Aðstoð í eldhús Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201805/1016
Umsjónarmaður dreifnáms Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201805/1015
Sérfr. á sviði fjármálastöðugleika Seðlabanki Íslands Reykjavík 201805/1014
Yfirlæknir á sviði eftirlits Embætti landlæknis Reykjavík 201805/1013
Lyfjafræðingur Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201805/1012
Skrifstofumaður Landspítali, göngudeild geðsviðs  Reykjavík 201805/1011
Starfsfólk í ræstingar Borgarholtsskóli Reykjavík 201805/1010
Kennari, bifvélavirkjun Borgarholtsskóli Reykjavík 201805/1009
Kennari, málmtæknigreinar Borgarholtsskóli Reykjavík 201805/1008
Verkfræðingur Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201805/1007
Vefumsjón Landsbókasafn Íslands Reykjavík 201805/1006
Mannauðsstjóri Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201805/1005
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, geðendurhæfing Reykjavík 201805/1004
Hjúkrunarfræðingur/teymisstjóri Landspítali, dagd. geðendurhæfingar Reykjavík 201805/1003
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201805/1002
Iðjuþjálfi Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201805/1001
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbriðgisstofnun Austurlands Djúpivogur 201805/1000
Aðstoðardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201805/999
Lögreglufulltrúi Ríkislögreglustjóri, mennta/starfsþr. Reykjavík 201805/998
Kennari, uppeldisgreinar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201805/997
Ljósmóðir, sumarafleysing Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201805/996
Kennari, íslenska Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201805/995

www.talentradning.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
Umsækjendur, skráið ykkur á 

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

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Handverksbakarí 
í Hvergerði 

leitar eftir bakarasveini og bakaranema til starfa sem fyrst.  
Bakaríið hefur starfað í 9 ár og leggur áherslu á holl brauð 

og mikið úrval. Metnaður og fagmennska í fyrirúmi.

- Ert þú með frumkvæði í starfi og vilja.
- Með góða samskiptahæfileika.
- Skapandi hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.
     Þá ert þú rétti aðilinn fyrir okkur.

Við erum með búð og vinnslu á sama stað.  
Staðurinn er vinnsæll áningastaður hjá ferðamönnum.

Nánari upplýsingar almarbakari@gmail.com

ATVINNUAUGLÝSINGAR  23 L AU G A R DAG U R   1 9 .  M A Í  2 0 1 8



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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Leikskólinn Kópasteinn
- aðstoðarleikskólastjóri 

Við erum að leita að þér!
Við í Kópasteini erum að leita að metnaðarfullum og áhugasömum aðstoðarleikskólastjóra

 til að taka þátt í skemmtilegu skólastarfi.  

Leikskólinn Kópasteinn tók til starfa árið 1964  og er elsti leikskóli Kópavogs.  Hann er staðsettur á fallegum 
stað í vesturbæ Kópavogs, við Borgarholtið.  Kópasteinn er fjögurra deilda leikskóli og þar dvelja 73 börn á 
aldrinum eins til sex ára.  Húsakynni og umhverfi leiksólans býður uppá spennandi tækifæri til náms og starfa 
fyrir börn og starfsfólk.  Leikskólastarfið byggir á tónlist, hreyfingu,  skapandi starfi og lífsleikni.  Kópasteinn 
er þátttakandi í vináttuverkefni Barnaheilla. Einkunnarorð skólans eru:  Gaman saman.  

Menntunar- og hæfnikröfur:

Leikskólakennaramenntun er skilyrði
Framhaldsmenntun (MA, MED, MBA eða diplóma að lágmarki) á sviði leikskólafræða, stjórnunar eða   

 sambærilegra greina  æskileg
Reynsla af starfi í leikskóla er skilyrði
Reynsla af stjórnun og rekstri mikilvæg
Hæfni til að leiða faglega forystu og góð færni í mannlegum samskiptum 
Gott vald á íslenskri tungu 
Góð tölvukunnátta 

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL.

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

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2018.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Heiða Björk Rúnarsdóttir leikskólastjóri heidab@kopavogur.is , Sigurlaug 
Bjarnadóttir deildarstjóri leikskóladeildar sigurlaugb@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

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

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

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

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

útboð II - 2018, 
útboð nr. 14268.

– Eftirlit, útboð nr. 
14270.

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

FAGMENNSKA 
ÞJÓNUSTULUND
HEIÐARLEIKI

Óskum eftir að ráða vana glugga-
þvottamenn til starfa. 

Bílpróf og hreint sakavottorð skilyrði.

Áhugasamir sendi umsókn á
ath-thrif@ath-thrif.is

GLUGGAÞVOTTUR 



 
       

-     
    

  -    
  

      
  

 

Rannsóknar- og þróunarsjóður 

TIL SÖLU! 
Rekstur Hárhúss Kötlu ehf. er til sölu. 
Rótgróin hárgreiðslustofa á besta stað á Akranesi.  

Gott húsnæði sem rúmar 5 stóla í leigu.
Frekari upplýsingar veita Katla s: 897-3320 

og Ína Dóra s:  861-1058

MENNTUNARSJÓÐUR 
Mæðrastyrksnefndar  

Reykjavíkur
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr  

Menntunarsjóði Mæðrastyrks-
nefndar Reykjavíkur

Sjóðurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám á 
skólaárinu 2018-2019

Gengið verður frá styrkbeiðni þegar öll umbeðin gögn 
hafa borist og staðfesting hefur fengist á skólavist.

Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að ákveðnu 
hámarki), bókakaupa eða annars sem gerir umsækjanda 
kleift að stunda og ljúka námi.

Umsóknarfrestur rennur út 20. júní 2018

Umsókn þarf að fylgja
- skattskýrsla síðustu 2ja ára
- tekjuáætlun 2018
- staðfesting á námsvist

Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari  
upplýsingar eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á vef  
Mæðrastyrksnefndar - www.maedur.is -  
og Facebook síðu Menntunarsjóðsins.

Auglýsing um 
skipulagsmál í 
Hveragerði
Kambaland í Hveragerði, kynning á 

tillögu um breytingu á deiliskipulagi.
Á fundi bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar þann 9. maí sl.  
var samþykkt að kynna tillögu að breytingu á deiliskipulagi 
Kambalands fyrir íbúum bæjarins og öðrum hagsmunaaðilum 
sbr. 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, áður en  
bæjarstjórn afgreiðir hana endanlega til auglýsingar í sam-
ræmi við 43. gr. skipulagslaga. Kambaland er staðsett vestast í 
Hveragerðisbæ en þar eru m.a. lóðir við Hrauntungu. 

Þeir sem vilja kynna sér tillöguna skulu hafa samband við 
skipulagsfulltrúa í síma 6603910 eða á netfangið  
gfb@hveragerdi.is. Tillöguna er einnig að finna á heimasíðu 
Hveragerðisbæjar www.hveragerdi.is 

Skipulagsfulltrúinn í Hveragerði

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100

www.or.is/utbod

Óskað er eftir tilboðum í verkframkvæmdina: Endur-
bætur á þaki Norðurhúss.  Í verkinu felst m.a. klæðning 
á þaki ofan á núverandi þakflöt með báruðu þakstáli. 
Verktími hefst um leið og verksamningur hefur verið 
undirritaður og skal verki lokið að fullu fyrir 15.12.2018. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum:  

ORV-2018-04 Endurbætur á þaki Norðurhúss

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
laugardeginum 19.05.2018 á vefsíðu orkuveitunnar: 
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef. 
Bæjarhálsi 1, dagsetning og tímasetning er skilgreind í 
útboðslýsingu.

ORV-2018-04 19.05.2018

Orkuveita Reykjavíkur sef. óskar eftir tilboðum í:

ENDURBÆTUR Á ÞAKI 
NORÐURHÚSS OR AÐ 

BÆJARHÁLSI 1

ÚTBOÐ

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

Útboð 20722 -

 Lambafellsnáma
 
Ríkiskaup, fyrir hönd forsætisráðuneytis, óska eftir tilboðum 
í samning um nýtingu Lambafellsnámu í Þrengslum til 
efnistöku. Með samningnum fær samningshafi heimild 
til að nýta námuna, selja efni úr henni og veita fyrirtæk-
jum þjónustu gegn gjaldi. Heimildin nær til sölu efnis á 
innanlandsmarkaði til mannvirkjagerðar, t.d. vegagerðar 
og húsbygginga. Það fyrirtæki sem uppfyllir alla skilmála 
útboðsins og býður hæsta leiguverð til samningsgjafa, fær 
samninginn.  Nánari upplýsingar í útboðsgögnum sem eru 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa  www.rikiskaup.is. Opnun 
tilboða 29. maí 2018 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum.

Til sölu  
Iðnfyrirtæki

Til sölu er vel rekið iðnfyrirtæki sem framleiðir 
tæki og búnað fyrir sjávarútveg,  

erlendis og hérlendis. 
Velta: 260 m. EBITDA: 56m.

Nánari upplýsingar veittar á trúnaðarfundi hjá 
Firma Consulting Sími: 896 6665

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

Tilboð óskast í sumarhús til flutnings, 
staðsett á lóð Fjölbrautaskóla Suðurnesja og byggt  
af nemendum og kennurum FSS síðastliðið skólaár.

20780 - Húsið er byggt af nemendum Fjölbrautaskóla Suðurnesja veturinn 2017 
til 2018. Húsið er um 56 m² að grunnfleti með millilofti sem reiknast um 7 m² en 
er um 25 m². Húsið er fullklárað að utan og veggir að innan eru klæddir með 
gipsi og einnig loft í holi og herbergjum. Loft yfir stofu og risi eru panelklædd. 
Á gólfi er 22 mm gólfplötur. Húsið er  án endanlegra gólfefna innréttinga og 
innihurða. Rafmagn er fullklárað með tilbúinni rafmagnstöflu. Húsið er klætt 
að utan með 32 mm bjálkaklæðningu. Það er einangrað með 200 mm steinull í 
gólfi, 150 mm ull í útveggjum og þak er einangrað með 200 mm ull. Gluggar eru 
allir með tvöföldu k-gleri. 

Unnið er að lokafrágangi hússins fyrir sölu.

Húsið verður til sýnis í samráði við Gunnar Valdimarsson s: 8995163

Tilboðseyðublað liggur frammi á sama stað og í afgreiðslu Ríkiskaupa,  
Borgartúni 7, 105 Reykjavík, sími 530 1400. 

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 fimmtudaginn 31. maí 2018  
þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

TIL SÖLU

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér  
auglýst tillaga að eftirfarandi

Deiliskipulagsáætlun- Deiliskipulag hótels Flókalundar  
í Vatnsfirði:

Deiliskipulagið mun ná einungis yfir þröngt svæði í kringum 
núverandi byggingar hótelsins. Skilgreint deiliskipulagssvæði er 
um 10.500 m² að stærð. Deiliskipulagið mun fjalla um viðbrögð 
hóteleigenda vegna breytinga á umferð við tilkomu Dýrafjarða-
ganga, endurbætur á þjóðvegi yfir Dynjandisheið og um nýjan 
veg um Gufudalssveit í samræmi við samgönguáætlun Vega-
gerðarinnar. 

Deiliskipulagstillagan verða til sýnis á skrifstofu Vesturbyggðar, 
Aðalstræti 63, sem og í anddyri Hótels Flókalundar frá og með 
mánudeginum 21. maí til 2. júlí 2018.

Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Vesturbyggðar,  
www.vesturbyggd.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna til 2. júlí 2015.

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Vesturbyggðar,  
Aðalstræti 63, 450 Patreksfirði.

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.

Virðingarfyllst
Skipulagsfulltrúi Vesturbyggðar

Deiliskipulagsmál

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100

www.or.is/utbod

Riser pipes for submersible pumps: 456 meters of 
ø168,3 x 7,1 mm, EN 10305-1 grade E235 carbon 
steel seamless tube shall be supplied with threaded 
ends and one coupling per. each pipe

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEIK-
2018-08 Riser pipes for submersible pumps“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
miðvikudeginum 16.05.2018 á vefsíðu Orkuveitunnar 
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur, Bæjar-
hálsi 1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 5. júní 2018 kl. 
11:00.

VEIK-2018-08 16.05.2018

Orkuveita Reykjavíkur  
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið

KAUP Á DÆLURÖRUM  
(Riser pipes for submersible pumps):
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NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS    LANDMARK LEIÐIR ÞIG HEIM 
LANDMARK FASTEIGNASALA  |  HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)  | 201 KÓPAVOGUR  |  SÍMI: 512 4900  |  LANDMARK.IS  

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 

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

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
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 

SKÓLABRAUT 5 - 170 SELTJ.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 22 MAÍ KL 12:30 – 13:00. 

ÍBÚÐ ER LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 33,9 millj. 

Andri s. 690-3111

STRÁKSMÝRI 11 – SKORRADALUR

LAUST TIL AFHENDINGAR
V. 25.9 millj. 

Sveinn s. 6900-820

DAGVERÐARNES 131 – SKORRADAL

LAUST TIL AFHENDINGAR
V. 36,7 millj. 

Sveinn s. 6900-820

OPIÐ HÚS 

     

Flott raðhús á fallegum útsýnisstað í Mosfellsbæ
Sjón er sögu ríkari – Laxatunga 36 til 54 - Til afhendingar 15. júní og 15. ágúst

Húsin verða afhent rúmlega fokheld og fullbúin að utan. Verð 55,9 til 57,9 mkr. 

6 herbergja hús. 4 til 5 svefnherbergi. 1 til 2 stofur. 2 baðherbergi. Möguleiki að gera auka íbúðarrými á neðri hæð.  
Stærðir 203,4 til 204,6 m2. Húsin eru vönduð, byggð úr steyptum einingum með dökkum steinsalla og hallandi hefðbundnu 
þaki klætt með bárujárni fyrir íslenskar aðstæður.  Húsin eru til afhendingar á tímabilinu 15. júní til 15. ágúst 2018

Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum:

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík
Sími: 588-3300 | midbaer@midbaer.is Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík 

Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is Sími 512 4900 - landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sigfús S: 898 9979 Einar Páll  S: 899 5159 Lilja S: 820 6511 Þórarinn S: 7 700 309

10 
RAÐHÚS

4 
SELD
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Fífusel 35 
109 Reykjavík

Lindasmári 29
201 Kópavogur

Furubyggð 2
270 Mosfellsbær

Reykjahvoll 17
270 Mosfellsbær

Sólvallagata 39
101 Reykjavík

Hraunbær 72
110 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 22. MAÍ KL. 17:00 - 17:30
Einstaklega vel skipulögð, rúmgóð og björt 4ra herbergja 
íbúð á 3. hæð með aukaherbergi í kjallara. Stæði í bílag-
eymslu og þvottahús innan íbúðar. Eignin er skráð alls 142 
fm. Suðursvalir með fallegu útsýni yfir Bláfjöll.
Verð: 39,9 millj.

Falleg og vel skipulögð fjölskylduíbúð á tveimur hæðum 
í snyrtilegu fjölbýli á eftirsóttum stað í Kópavogi.  Eignin 
er skráð 153,4 fm. en efri hæðin er að hluta undir súð og 
gólfflötur því stærri en fermetrar gefa til kynna. Suðves-
tursvalir.  Stutt er í Kópavogsdalinn sem er ein helsta 
náttúruperla Kópavogs.
Verð: 62,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 22. MAÍ KL. 18:00 - 18:30
Bjart og rúmgott 4ra herbergja endaraðhús á þessum 
gróna og skjólsæla stað. Eignin er 112,4 fm. á einni hæð 
með aukinni lofthæð.  Geymsluloft er yfir hluta hússins. 
Fyrir framan húsið er stórt hellulagt bílaplan. 
Verð: 52,5 millj.

Vel staðsett eignarlóð í Reykjarhverfi alls 1.986,2 fm. Hver-
fið er í útjaðri byggðar í Mosfellsbæ, byggt upp af örfáum 
sérbýlishúsum. Einstök byggingarlóð í friðsælu umhverfi 
með mikilli náttúrufegurð á svæðinu.
Verð: 17,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 24. MAÍ KL. 18:00 - 18:30
Falleg 4 herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli á þessum 
vinsæla stað í vesturbænum. Eignin er skráð 100,1 fm. 
þar af er geymsla 1,8 fm. Skjólgóður pallur út frá stofu. 
Ákaflega vel staðsett íbúð í grónu hverfi. 
Verð: 49,9 millj.

EIGNIN SELDIST INNAN VIKU
Falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja íbúð á 2. hæð á 
fjölskylduvænum stað í Árbænum.
Eignin er skráð 129,9 fm., þar af er 18 fm. íbúðarherbergi 
sem er í útleigu og gefur af sér góðar leigutekjur.
Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

SELD

Ægisíða 44, 107 Reykjavík

OPIÐ HÚS laugardaginn 19. maí kl. 14-15, verið velkomin!
Sérlega vandað og vel skipulagt einbýlishús teiknað af Gunnlaugi 
Halldórssyni arkitekt, skráð 200 fm.,7 herbergja á þremur pöllum 
og stendur á fallegri 880 fm. skjólgóðri hornlóð á mótum Ægisíðu 
og Starhaga. Óhindrað útsýni er frá öllum hæðum hússins. Húsið 
er steinsteypt, byggt 1955. Þak og þakkantur eru steypt og er hiti í 
gólfum. V-120 millj. 

Frekari upplýsingar veitir Sigrún Jóna Andradóttir löggiltur 
fasteignasali  í síma 857-2267 eða sigrun@101.is

Tjarnargata 4 
Kristín S. Sigurðardóttir

Lögg. fast.sali.
Sigrún Jóna Andradóttir
Lögg. fast.sali.

Traust og góð þjónusta í 15 ár

OPIÐ HÚS

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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



Með þér alla leið

69 fm heilsárshús v Eyrarskóg 
7600 fm leiguland  
Tvö svefnherbergi og svefnloft  
Stór stofa með opnu eldhúsi  
Heitur pottur á verönd  
Eigandi verður á staðnum S: 848-3838

23,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrísabrekka 5

s. 695 5520

301 Hvalfjörður

Vandað heilsárshús á einstökum, kyrrlátum 
stað við Skorradalsvatn. Húsið stendur á 
kjarrivaxinni leigulóð rétt fyrir ofan vatnið. 
Gott aðgengi fyrir báta. 
Húsið er 67 fm auk u.þ.b. 30 fm svefnlofts og 
u.þ.b. 15 fm nýrrar geymslu undir pallinum.  
Eigandi sýnir S: 691-5552

27,5 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 93

s. 893 9929

311 Skorradalur 

96 fm heilsárshús v Brókarvatn  
á Mýrunum  
Heitur pottur, skjólgóður pallur  
Fjögur svefnherbergi  
Falleg staðsetning v klettabelti 
Eigandi opnar hlið og sýnir S: 861-6962  

24,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgarstígur 3

s. 695 5520

311 Borgabyggð

Glæsilegt 64 fm heilsárshús 

Þrjú svefnherbergi  
Björt stofa með stórum útsýnisgluggum 
4ra manna árabátur fylgir með  
Eigandi sýnir S: 695-6458  

27,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 149

s. 695 5520

311 Skorradalur

Opið hús 
laug. og sunnud. 
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Glæsilegt heilsárshús á skógi vöxnu landi  
Einstaklega vel byggt og öll umgjörð  
til fyrirmyndar - Stór og mikill viðarverönd  
Heitur pottur með skjólgirðingu 
Skjólsælt land stutt frá Laugarvatni 
Tvö svefnherbergi ásamt rúmgóðu svefnlofti  
Eigandi opnar hlið og sýnir S: 660-8601

29,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efsti Dalur lóð 42

s. 695 5520

801 Laugardalur

62 fm heilsárshús ásamt gestahúsi  
Ofarlega í landi Eyrarskógar  
Frábært útsýni, kjarri vaxin lóð  
Tvö svefnherbergi og svefnloft  
Góður pallur m heitum potti 
Hringið í 695-5520 til að fá opnað hlið  

19,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur 4

s. 695 5520

301 Hvalfjörður

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 13:00 - 14:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Tvær íbúðir undir sama þaki !  
Glæsilegt 120 fm heilsárshús 
7 svefnherbergi m gestahúsi  
Heitt og kalt vatn, heitur pottur  
Rúmlega 5000 fm eignarland  
Tilvalið fyrir stórfjölskylduna 
Eigandi opnar hlið og sýnir S: 899-3135 

44,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarás 3

s. 695 5520

311 Skorradalur

65 fm sumarhús í Heklubyggð  
Einnig 12,2 fm gestahús og 16,4 fm geymsla  
Samtals 93,6 fm samkvæmt Þjóðskrá Íslands 
2,3 hektara eignarland  
Tvö svefnherbergi ásamt millilofti  
Eigandi verður á staðnum S: 693-5455 

22,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Klapparhraun 17

s. 695 5520

851 Hella

60 fm sumarhús ásamt 25 fm gestahúsi  
Einnig um 10 fm áhaldageymsla 7650 fm 
eignarlóð skammt frá Minni Borg  
Stór sólpallur, heitur pottur 
 
Eigandi verður á staðnum S: 833-6613

26,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Oddsholt 53

s. 695 5520

801 Grímsnes

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
mánud. 21. maí 
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
mánud. 21. maí 
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
laug. og sunnud. 
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Sölusýningar um 
Hvítasunnuhelgina !

Glæsilegt 174 fm heilsárshús 
Hannað að innan af Rut Káradóttur 
Þrjú svefnherbergi og 34 fm gestahús
Stórbrotið útsýni 
30 mín frá Reykjavík

75,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekka

s. 775 1515

801 Þingvellir

52 fm sumarhús í Grímsnesi, 
selst með innbúi 
2 svefnherbergi auk svefnlofts 
 Leigulóð sem er 6500 fm 
Búið að gróðursetja þó nokkuð

Verð : 16,0 millj.

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hallkelshólar

s. 775 1515

801 Selfoss

Fallegur 90 fm sumarbústaður á góðum 
stað í Grímsnesinu 
10. mín akstur frá Þrastarlundi 
Lóðin er 9551 fm að stærð og er eignarland 
Frábært útsýni er úr húsinu sem getur verið 

Verð : 32,5 millj.

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Freyjustígur 34

s. 897 0634

801 Grímsnes

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús  
á Hvanneyri  
Stórbrotið útsýni og skemmtilegt skipulag 
156,7 fm á rúmlega hálfs hektara lóð  
Um klst frá Rvík og 15 mín frá Borgarnesi 
Möguleiki á auka íbúð  
Glæsilegt nýtt baðherbergi og 5 svefnherb.

38,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásvegur 9

s. 773 6000

311 Andakílshreppur

Stór eignarlóð í nágrenni við Grímsborgir  
 

Teikningar af 143,5 fm heilsárshúsi fylgja

10,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Suðurbakki í Grímsnesi

s. 775 1515

801 Selfoss

Heilsárshús í Úthlíð, með útsýni  
Heitt vatn og heitur pottur 97 fm 
Húsið byggt 2007  
Stór verönd er í kringum húsið  
með heitum potti

31,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Djáknabrúnir 7

s. 775 1515

801 Selfoss

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Pantið 
söluskoðun

Pantið 
söluskoðun

Pantið 
söluskoðun

Opið hús 
laug. og sunnud. 
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Pantið 
söluskoðun

Pantið 
söluskoðun

Pantið 
söluskoðun



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

48 fm sumarhús með góðu útsýni
Innifalið í fm er baðhús m sauna
3 svefnherbergi

 
Eigandi verður á staðnum S: 896-2443

15,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 111

s. 695 5520

311 Skorradalur 

27 fm A sumarhús
1300 fm leiguland
Kalt vatn úr lind
Rafmagn v lóðarmörk
 
Eigandi verður á staðnum S: 659-1443

7,7 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 25

s. 695 5520

311 Skorradalur 

Glæsilegt heilsárs bjálkahús ca 90 fm  
Í landi Syðri-Langholts við Flúðir  
1,9 hektara leiguland  
Glæsilegt útsýni  
Heitt og kalt vatn  
Eigandi verður á staðnum S: 856-5111

27,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtabyggð 207 

s. 695 5520

845 Hrunamannahreppur

108 fm heilsárshús í landi  
Búrfells 5 svefnherbergi og gestahús  
Heitt og kalt vatn  
Lokað hlið að svæðinu
  
Eigandi opnar hlið og sýnir S: 660-1304 

29,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lækjarbakki 31

s. 695 5520

801 Grímsnes

Fallegt 53 fm sumarhús í Reykjaskógi  
Heitt vatn og rafmagn  
Innbú fylgir með  
Tvö svefnherbergi  

Eigandi opnar hlið og sýnir S: 848-1986  

15,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reykjavegur 14

s. 695 5520

801 Selfoss

Opið hús 
mánud. 21. maí 
kl. 15:00 - 17:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
mánud. 21. maí 
kl. 15:00 - 17:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
mánud. 21. maí 
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Vantar eiri sumarhús á skrá

Verðmet og skoða um helgina  

og næstu daga

Fagleg ljósmyndataka m.a. með dróna

Sumarhús auglýst á neti og prenti  

- aukin sýnileiki.

Tryggðu þér hámarks verð og  

kynningu á þínu húsi

Nánari upplýsingar veitir:  

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

64 fm heilsárshús á eignarlandi  
Heitur pottur, gervihnattadiskur  
Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti  
Innbú getur fylgt með 

tsýni y r vatnið, lokað hlið  
Eigandi opnar hlið og sýnir S: 862-8402

24,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stráksmýri 11

s. 695 5520

311 Skorradalur

Heilsárshús sem er samtals 107 fm 
með gestahúsi og heitum potti 
Heitt vatn er á svæðinu 
Steypt gólfplata með gólfhita 4 
svefnherbergi, 2 baðherbergi, fallegt útsýni 
Sundlaug og 18 holu golfvöllur er innan 
girðingar 12 mín keyrsla til Selfoss 

Verð : 39,9 millj.

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Öndverðarnes (Stangarbraut 4)

s. 775 1515

801 Selfoss

Fallegt sumarhús á skjólsælum stað  
á skógi vaxinni lóð  
Frábær útiaðstaða með stórum sólpalli, 
heitum potti og garðhúsi  
Bústaðurinn er 43,3 fm, gestahús um  
9 fm og geymsluskúr um 7 fm 
Eigandi sýnir S: 894-6370

21,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lundeyjarsund 18 Hraunborgum

s. 697 9300

801 Grímsnes

Opið hús 
mánud. 21. maí
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

74 fm heilsárshús á eignalóð sem  
er 7600 fm  -  Byggt 2004  
Heitur pottur, heitt vatn  
Lokað svæði með rafmagnshliði  
Kjarri vaxið svæði

32,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvammabraut 5 Vaðnesi

s. 775 1515

801 Selfoss

Stór lóð og lítið gestahús  
í Öndverðarnesi / Múraraland 
Teikning fylgir með lóðinni sem 
er 7500 fm og er leigulóð 
Búið er að skipta um jarðveg/púða 
Töluvert er búið að gróðursetja á lóðinni 

9,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vaðhólsbraut 2 

s. 775 1515

801 Selfoss

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 18:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
mánud. 21. maí 
kl. 15:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Gott sumarhús við Suðurbraut 2 í 
Bláskógabyggð ásamt 2460 fm eignarlóð 
Suðurbraut 3  þar sem ley  er til að byggja 

75 fm bústað. Einnig er heimild til að 
stækka Suðurbraut 2 upp í 75 fm 
Hentar vel samheldnum fjölskyldum 
Eigandinn sýnir S: 869-3509

17,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Suðurbraut 2 og 3

s. 778 7272

801 Þingvellir

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Fallegt sumarhús að stærð 56,7 fm  
Hús sem hefur verið gengið mjög vel um  
Svefnloft / Hitaveita  
Innbú getur fylgt með ef vill  
Heitur pottur á palli (rafmagns)
Eigandi sýnir S: 846-1370

18,2 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarás v. Skorradalsvatn

s. 845 8958

311 Skorradalur

Gestahús 20 fm  
Byggingaréttur á öðru húsi  
Frábær aðstaða innan svæðis  
Golfvöllur 18 holu  
Sundlaug / tveir heitir pottar  
Byggingaréttur fyrir stóru sumarhúsi
Eigandi sýnir S: 863-4615

Tilboð óskast 

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kiðhólsbraut

s. 845 8958

801 Selfoss

Opið hús 
Mánud. 21. maí
kl. 14:00 - 15:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 15:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 15:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Glæsilegt 100fm sumarhús á fallegum 
útsýnisstað í Úthlíð  
Mjög vandað hús og vel um gengið  
Verönd allan hringinn í kring um bústaðinn, 
heitur pottur, gott leiksvæði , heitt og kalt 
vatn

39,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vörðás

s. 780 2700

801 Biskupstungur

Pantið 
söluskoðun

Pantið 
söluskoðun

Pantið 
söluskoðun



Öflugt og þekkt fyrirtæki 
sem hefur verið rekið 
af sömu aðilum síðan 
1995. Fyrirtækið er vel 
tækjum búið til að sinna 
ýmiskonar starfsemi á 
sínu sviði s.s. til losunar 
á rotþróm, myndunar á 

lögnum, stíflulosunar o.fl. sambærilegra verkefna. Verkefnastaða er 
traust og góð velta. Samningar fyrirliggjandi við nokkur sveitarfélög 
um losun á rotþróm. Á ársgrundvelli eru fjórir starfsmenn.  
Fyrirtækið er í hentugu leiguhúsnæði á Selfossi.  
Mögulegt er að kaupa húsnæðið eða gera langtímaleigusamning.  
Um er að ræða sölu á félagi (ehf)

Allar nánari upplýsingar, s.s. tækjalisti og ársreikningar eru fyrir-
liggjandi hjá fasteignasala. Snorri Sigurfinnsson s. 864 8090 eða 
snorri@fasteignasalan.is

Holræsa og Stífluþjónusta Suðurlands. 800 Selfoss

Fasteignasalan Bær • Austurvegur 26 • 800 Selfoss

VERÐ Á BÁTI MEÐ VAGNI 

OG BÚNAÐI 3.750.000.-

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITTAR Í SÍMA 898-4868

ATVINNUTÆKIFÆRI

TIL SÖLU - INGEY SH-323 (6037)

ATVINNUTÆKIFÆRI

TIL SÖLU - INGEY SH-323 (6037)

VERÐ Á BÁTI MEÐ VAGNI 

OG BÚNAÐI 3.750.000.-

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITTAR Í SÍMA 898-4868

Smíðaður úr trefjaplast árið 1979 á Skagaströnd. Endur- 

byggður 1999 hjá Skipahöllinni á Hellissandi. Aðalvél Yanmar

árgerð 1999, 42 kW, 57 ha, keyrð 1.500 tíma. Gengur 8 sjómílur. 

Tvær DNG handfærarúllur, ein 6000, og ein eldri (grá). 

Dýptarmælir, GPS, tölva, AIS, talstöð, gúmmíbátur, flotgalli. 

Þrjú kör og skolkar á vélarhúsi.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

SÖLUSÝNING L AUGARDAGINN 19.  MAÍ 
OG SUNNUDAGINN 20.  MAÍ  MILLI  KL:1315

Vallakór 6a og 6b,
203 Kópavogur
Í sölu hjá Stakfelli eru nýjar 3. og 4. herbergja íbúðir í Vallakór 6 a og b í Kópavogi, 
af stærðum sem hefur bráðvantað á fasteignamarkaði undanfarin misseri. Íbúðirnar 
verða tilbúnar til afhendingar í júní 2018.
Verð íbúðanna er frá 43,9 milljónum. Þriggja herbergja íbúðirnar eru rúmir 80 
fermetrar og fjögra herbergja íbúðirnar eru um 127 fermetrar, en öllum íbúðum 
fylgir geymsla í kjallara og stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru rúmgóðar og vel 
skipulagðar.  Húsið skiptist í tvær byggingar, Vallakór 6a og 6b með tveimur 
lyftuhúsum, tvær lyftur í öðru húsinu en ein í hinu.  Með öllum íbúðunum fylgir 
sér bílastæði í lokaðri bílgeymslu. Allar íbúðirnar eru með rúmgóðum svölum, en 
gott rými er á svölunum fyrir grill og garðhúsgögn.   Íbúðir á jarðhæð eru með 
sérafnotarétt á lóð. Mikið útsýni er einkennandi fyrir allt húsið.
Eignin er staðsett á vinsælum stað í Kópavogi þar sem stutt er í alla þjónustu. Má þar 
nefna grunnskóla, leikskóla, íþróttaakademíuna og góða knattspyrnuvelli, sundlaug 
en Salalaug er í göngufæri svo fátt eitt sé nefnt. 
Íbúðirnar afhendist fullbúnar og með öllum gólfefnum, flísum á votrýmum og 8mm 
harðparketi með eikaráferð á stofu og herbergjum, vönduðum innréttingum og 
tækjum, þar á meðal ísskáp og uppþvottavél.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA: 

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508
olafur@stakfell.is

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSDÓTTIR
löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966
matthildur@stakfell.is

KAREN ÓSK SAMPSTED
Nemi til lögg. fasteignasala
GSM 869 9967
karen@stakfell.is



Um er að ræða leigulóðir í eigu Ríkissjóðs Íslands sem leigðar eru til 50 ára. Ársleiga lóðarleigu er 2% af fasteignamati lóðar en þó að lágmarki 95,96 kr. pr. 

fermetra samkvæmt byggingarvísitölu 1. janúar 2018 (683,8 stig). Óskað er tilboða í réttinn til byggingar á umræddum lóðum samhliða undirritun lóðar-

leigusamnings. Við mat á tilboðum verður einkum horft til upphæðar bjóðenda í byggingarrétt. Þó er áskilinn réttur til að meta hugmyndir bjóðenda um 

nýtingu og ráðstöfun lóðanna, t.d. hvaða áhrif sú nýting hefur á eftirspurn eftir öðrum eignum á svæðinu og áhrif tiltekinnar nýtingar á nærsamfélagið. 

Kadeco áskilur sér rétt til að taka því tilboði sem talið er hagstæðast, m.a. út frá ofangreindum þáttum eða hafna öllum.  

Að öðru leyti gildir gjaldskrá Reykjanesbæjar. Nánar á kadeco.is

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Kadeco óskar eftir tilboðum í byggingarrétt á fjórum leigulóðum á Ásbrú. Lýsing lóðanna er í samræmi við aðalskipulag 
Reykjanesbæjar. Megináhersla er lögð á starfsemi sem tengist tækni og þróunarstarfi þar sem lítil hætta er á mengun, 
s.s. léttan iðnað, vörugeymslur, hreinleg verkstæði og umboðs- og heildverslun. Svæðið sjálft er í örum vexti og býður upp 
á ótal möguleika, steinsnar frá Keflavíkurflugvelli. 

Miklir möguleikar, hröð uppbygging og gróskumikið samfélag

Tilboð óskast fyrir kl. 11 þriðjudaginn 22. maí nk.

Bogatröð 9

6.959 m2

Bogatröð 7

6.925 m2

Bogatröð 5

5.984 m2

Heiðartröð 
518

4.911 m2

Byggðu bjarta 
framtíð á Ásbrú



ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          


