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Helstu verkefni og ábyrgð:

� Alhliða ráðgjöf  og þjónusta  
varðandi lánamál

� Fjárhagsgreining 

� Undirbúningur og vinnsla  
lánsumsókna fyrir lánanefnd

� Mat á lánshæfi fyrirtækja

� Umsjón og eftirlit með lánasafni 
útibúsins

Íslandsbanki Laugardal

Lánastjóri fyrirtækja
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til að starfa sem 
lánastjóri við útibú Íslandsbanka í Laugardal. Lánastjóri  
starfar í nánu samstarfi við viðskiptastjóra og útibússtjóra.  
Útibúið í Laugardal er stærsta fyrirtækjaútibú Íslandsbanka  
og viðskiptavinir þess eru þverskurður af íslensku atvinnulífi. 

Umsóknir óskast fylltar út á islandsbanki.is/storf.  
Umsóknarfrestur er til og með 4. júní.

Hæfniskröfur:

� Menntun á sviði viðskipta- eða  
rekstrarfræði æskileg

� Gott læsi á ársskýrslur og  
fjárhagsupplýsingar fyrirtækja

� Hæfni til að flytja og rökstyðja mál á fundum

� Reynsla af starfi við fjármál eða rekstur

� Talnaskilningur og skipulagshæfni

� Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í  
mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veita:  
Björn Sveinsson, útibússtjóri: 440 3501 – bjorn.sveinsson@islandsbanki.is 
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri: 440 4172 — sigrun.olafs@islandsbanki.is

Rekstur Íslenska kalkþörungafélagsins er í stöðugri framþróun.
Félagið framleiðir hágæða fóðurbæti og fæðubótarefni úr 
kalkþörungum úr Arnarfirði og er árleg framleiðsla félagsins um 
50 þúsund tonn af mismunandi afurðum. Eigendur félagsins eru 
frumkvöðlar á sviði þróunar, framleiðslu og markaðssetningar 
afurða úr kalkþörungum fyrir landbúnað og fæðubótarmarkað. 
Eru framtíðarmöguleikar fyrir áhugasama starfsmenn hjá
fyrirtækin því miklir.

Á Bíldudal er vaxandi atvinnulíf ásamt gróskumiklu mannlífi þar 
sem íbúatalan fer hækkandi. Þar er góður leik og grunnskóli k
ásamt íþróttaaðstöðu auk þess sem sundlaugar og heilsugæsla 
eru í næsta nágrenni ásamt tækifærum til margvíslegra
tótt mstunda árið um kring.

Í báðum tilvikum er um 100% starf að ræða. Um
laun og starfskjör fer samkvæmt almennum
kjarasamningum. Allar nánari upplýsingar veitir
Stig Randal verksmiðjustjóri í síma 659 8211. 
Einnig má senda fyrirspurnir, umsóknir og
ferilskrár á netfangið stig@iskalk.is.g

Ný atvinnutækifæri á Bíldudal og íbúð í boði

Íslenska kalkþörungafélagið óskar eftir að ráða tvo starfsmenn til fyrirtækisins á Bíldudal. Störfin henta bæði
körlum og konum og gætu verið áhugaverður kostur fyrir ungt par eða hjón sem vilja breyta til og freista
gæfunnar á nýjum og vaxandi stað í fallegu umhverfi. Á næstu vikum rís nýtt parhús á Bíldudal með átta íbúðum 
í eigu Kalkþörungafélagsins og getur félagið leigt pari/hjónum íbúð á sanngjörnu verði.

Starf á skrifstofu
Starfsmaður á skrifstofu þarf að búa yfir góðri íslensku- og enskukunnáttu og geta skrifað góðan texta. Dagleg
störf eru á meðal eftirfarandi:

skjalasafns.

Starf í verksmiðju

samskipta á vinnustað þar sem eru bæði innlendir og erlendir starfsmenn. 

að hámarka virkni véla og tækja sem ganga allan sólarhringinn. 
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Sérfræðingur á sviði 
upplýsingatækni

 Capacent — leiðir til árangurs

Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 
464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum með síðari 
breytingum. 
 
Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. 
 
Nánari upplýsingar eru á 
starfatorg.is og á heimasíðu 
Capacent.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6742 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun eða starfsreynsla á sviði gagna- og 
upplýsingavinnslu sem nýtist vel til úrlausnar 
framangreindra verkefna.
Haldbær reynsla af notkun úrvinnslu- og greiningartóla 
fyrir gagnasöfn 
Reynsla af notkun venslaðra gagnagrunna á borð við MS 
SQL Server er kostur
Góð kunnátta í Office hugbúnaði
Þekking og reynsla af rekstri gagnagrunnskerfa er kostur
Þekking og reynsla af viðurkenndu verklagi í 
hugbúnaðarþróun

•

•

•

•
•
•

•
• 
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

4. júní 

Starfssvið
Hönnun og uppbygging á gagnagrunnum.
Kortlagning á gagnasöfnum og líkönum.
Úrvinnsla, greining og miðlun úr gagnasöfnum.
Innleiðing á tæknilausnum.
Verkefnastjórn hugbúnaðaruppfærslna.
Samstarf og þjálfun ofurnotenda.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að sérfræðingi í upplýsingatækni með áherslu á uppbyggingu gagnainnviða og 
gagnamiðlun ráðuneytisins. Starfið snýr einkum að þátttöku í vinnu við endurhönnun, samþættingu og þróun á sérhæfðum 
gagnasöfnum og líkönum sem notuð eru hjá ráðuneytinu í tengslum við áætlanagerð um opinber fjármál. 
 
Í verkefnunum felst m.a. endurhögun gagnalíkana úr töflureiknum yfir í gagnagrunnskerfi sem miðla upplýsingum ýmist í 
gegnum forsniðnar skýrslur og úrvinnslu- og greiningartól á borð við SQL, Excel, PowerPivot, Power BI og Power BI Report 
Server. 

Efling-stéttarfélag er annað 
stærsta stéttarfélagið hér á 
landi. Í félaginu eru um 27.000 
félagsmenn sem starfa á 
ólíkum sviðum atvinnulífsins 
við margvísleg störf.  
 
Sjá nánari upplýsingar 
á heimasíðu Eflingar-
stéttarfélags www.efling.is 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6763 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. í félags- eða hagvísindum 
eða sambærilegt.
Greiningarhæfileikar og reynsla af gagnagreiningu.
Góð færni í framsetningu upplýsinga, skýrslugerð og að 
flytja kynningar.
Sérþekking og/eða reynsla af íslenskum 
vinnumarkaðsrannsóknum er kostur.
Undirstöðuþekking á þjóðhagfræði.
Þekking á forritun og gagnagrunnsvinnslu er kostur.
Ögun í vinnubrögðum og geta til að vinna undir álagi.
Góð tök á íslensku og ensku í ræðu og riti, þekking á öðrum 
tungumálum kostur.

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

Umsóknarfrestur

6. júní 

Helstu verkefni
Öflun og samantekt tölulegra upplýsinga um íslenskan 
vinnumarkað og þróun hans.
Ráðgjöf við mótun stefnu í kjaramálum og öðrum málum 
sem varða hagsmuni félagsmanna í samstarfi við forystu 
félagsins.
Þátttaka í kynningum og seta í pallborðum varðandi 
vinnumarkaðsmál.
Nefndaseta fyrir hönd Eflingar, mögulega í 
samninganefndum vegna kjarasamninga.

Efling óskar eftir að ráða sérfræðing í vinnumarkaðsrannsóknum í 100% starf. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi verkefni 
í lifandi starfsumhverfi.

Efling

Sérfræðingur

www.intellecta.is

Matreiðslumaður - gott dagvinnustarf
Traust upplýsingatæknifyrirtæki staðsett miðsvæðis í Reykjavík óskar eftir að ráða
matreiðslumann. 

Lögð er rík áhersla á hollan og góðan mat úr úrvals hráefnum. 

Gott tækifæri í boði. 

Sjá nánar á www.intellecta.is



Sérfræðingur í opinberum 
fjármálum

 Capacent — leiðir til árangurs

Á skrifstofu opinberra fjármála 
eru 10 störf en í ráðuneytinu 
öllu eru um 85 starfsmenn, 
flestir háskólamenntaðir. 
 
Skrifstofan hefur yfirumsjón 
með stefnumörkun í 
opinberum fjármálum, annast 
verkstjórn, ráðgjöf og eftirlit 
með gerð fjármálastefnu, 
fjármálaáætlunar og fjárlaga 
og ber ábyrgð á samhæfingu 
opinberra fjármála. 
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 
464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum með síðari 
breytingum. 
 
Nánari upplýsingar eru á 
starfatorg.is og á heimasíðu 
Capacent.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6743 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af þátttöku í gerð og greiningu ársreikninga.
Þekking á fjármálum hins opinbera. Þekking á alþjóðlegum 
stöðlum fyrir opinber fjármál (GFS) æskileg.
Hæfni og reynsla af greiningarvinnu og þróun reiknilíkana.
Mjög góð almenn tölvufærni, einkum í Excel og öðrum 
skýrslugerðarverkfærum.
Kunnátta til að miðla tölulegum upplýsingum með 
greinargóðum og skýrum hætti.
Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

•
•
•

•
•

•

•

•

• 
•
•

•

Umsóknarfrestur

4. júní 

Starfssvið
Þátttaka í gerð fjármálastefnu, fjármálaáætlunar og 
fjárlagafrumvarps.
Greiningar, gagnavinnsla og þróun reiknilíkana.
Greining á horfum og þróun til lengri tíma.
Framsetning upplýsinga og kynning á stöðu opinberra 
fjármála fyrir innlendum og erlendum aðilum.
Upplýsingaöflun og áætlanagerð um markmið og horfur í 
opinberum fjármálum.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að sérfræðingi til að sinna áríðandi verkefnum á sviði opinberra fjármála. Starfið 
felst í áætlanagerð hins opinbera ásamt  greiningar- og stefnumótunarvinnu í samstarfi við lykilaðila í opinberum 
fjármálum.  
 
Starfið er á skrifstofu opinberra fjármála. Í boði er áhugavert starf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað. Áhugasamir 
einstaklingar eru hvattir til að sækja um. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

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.



MANNAUÐSFULLTRÚI
TORG EHF., SEM M.A. REKUR FRÉTTABLAÐIÐ, FRETTABLADID.IS. GLAMOUR OG MIDA.IS LEITAR AÐ MANNAUÐSFULLTRÚA. 
UM ER AÐ RÆÐA SPENNANDI STARF Á LIFANDI VINNUSTAÐ. 

Helstu verkefni: Hæfniskröfur:

 
Umsóknarfrestur er til 3. júní.

Capacent — leiðir til árangurs

Hlutverk BSRB er m.a. 
að þjónusta aðildarfélög 
innan bandalagsins og 
gæta hagsmuna þeirra og 
félagsmanna.   
 
BSRB var stofnað 14. febrúar 
1942 og eru stærstu samtök 
opinberra starfsmanna á 
Íslandi. Aðildarfélög BSRB 
eru 25 talsins og félagsmenn 
rúmlega 21.000. Um 70% 
félagsmanna eru konur.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6760 

Menntunar- og hæfniskröfur
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði er skilyrði.
Þekking á vinnu- og starfsmannarétti er kostur.
Þekking á störfum félagasamtaka er kostur.
Góð samskiptahæfni og geta til að vinna í krefjandi 
vinnuumhverfi.
Sjálfstæði í starfi og hæfni til að miðla málum og ná sáttum.
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti skilyrði.
Þekking á einu Norðurlandamáli er kostur.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Umsóknarfrestur

10. júní 

Helstu verkefni
Ráðgjöf til BSRB og túlkun kjarasamninga aðildarfélaga.
Túlkun laga og reglna um vinnu- og starfsmannarétt.
Úrlausn einstaklingsmála sem berast frá aðildarfélögum.
Fræðsla og kennsla á námskeiðum.
Umsagnir um lagafrumvörp.
Ýmis nefndarstörf s.s. með aðilum vinnumarkaðarins og 
stjórnvöldum.
Ýmis tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra.

BSRB auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings. Verkefni BSRB eru fjölbreytt og gefst viðkomandi tækifæri til að móta 
starfið.  Lögfræðingur heyrir undir framkvæmdastjóra BSRB, æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

BSRB

Lögfræðingur

Capacent — leiðir til árangurs

Ferðaskrifstofan Bændaferðir 
á rætur sínar að rekja til ársins 
1965. Bændaferðir bjóða 
innihaldsríkar pakkaferðir 
með íslenskri fararstjórn um 
allan heim, þar sem fólk nýtur 
góðs félagsskapar og kynnist 
menningu og náttúru merkra 
áfangastaða.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6754 

Menntunar- og hæfniskröfur
Framúrskarandi færni í íslensku og geta til að tjá sig í ræðu 
og riti skilyrði.
Reynsla af prófarkalestri og auglýsingatextum mikill kostur.
Reynsla af sölu og markaðsmálum kostur
Haldgóð menntun sem nýtist í starfinu.
Góð tölvukunnátta skilyrði.. 
Góð færni í íslensku og ensku skilyrði, kunnátta í þýsku 
kostur.

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Umsóknarfrestur

4. júní 

Helstu verkefni
Vinna við skrif og yfirlestur auglýsinga og ferðalýsinga.  
Vinna við rafræna fréttapósta; textaskrif, uppsetning og 
myndvinnsla.
Umsjón og yfirlestur ferðagagna.
Umsjón með samfélagsmiðlum og Google auglýsingum. 
Önnur tilfallandi verkefni, t.d. símasvörun og almenn 
afgreiðsla.

Bændaferðir óska eftir að ráða öflugan sölu- og markaðsfulltrúa til starfa.  
 
Viðkomandi þarf að vera hugmyndaríkur og þjónustulundaður textasmiður sem hugsar á markaðslegum nótum.  Gerð er 
krafa um afburðagott vald á íslensku, færni til að rita texta á skýran og skemmtilegan hátt og næmt auga til prófarkalesturs.  
Lykileiginleikar viðkomandi eru skapandi hugsun, frumkvæði, söluhæfileikar og traust framkoma. 

Hugmyndaríkur textasmiður
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Umsóknarfrestur er til og með 6. júní.
Rio Tinto  

Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álverið ISAL í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf og fjölbreytt verkefni þar 

sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og 

umhverfi sem hvetur til góðrar frammistöðu. Framtíð okkar byggist á framúrskarandi starfsfólki sem skapar öruggan og eftirsóttan vinnustað. 

Áhersla ISAL á öryggis-, umhverfis- og heilbrigðismál er forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að starfa í sátt við 

umhverfi og samfélag. Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Vélvirki á mótaverkstæði
Rio Tinto á Íslandi óskar eftir að ráða vélvirkja til að sinna fjölbreyttum störfum á mótaverkstæði fyrirtækisins.

Um er að ræða spennandi og krefjandi starf í lifandi umhverfi.

Starfssvið:

» Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur 

á búnaði

» Ástandsskoðun á búnaði

» Almenn viðgerðarvinna og í smíði

» Samskipti við framleiðsludeildir

» Vinna að umbótum

Menntun:

» Sveinspróf í vélvirkjun

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

og hæfileiki til að vinna í hópi

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvukunnátta kostur

Nánari upplýsingar veitir Óskar 

Arnórsson, leiðtogi, í síma 560-7000. 

Rio Tinto á Íslandi leggur áherslu á að 

jafna hlut kynja á vinnustaðnum og eru 

konur sérstaklega hvattar til að sækja um 

starfið.

Vinsamlegast skilið inn umsókn ásamt

kynningarbréfi á www.riotinto.is.

MÓTTÖKUFULLTRÚI

Móttökufulltrúi hefur umsjón með móttöku og þjónustu við starfsfólk, nemendur og gesti      

í húsnæði skólans að Laugarnesvegi 91. Í starfinu felst m.a. símsvörun, almenn skrifstofu- 

störf, bókanir og þjónusta vegna fundahalda og viðburða í húsinu. Listkennsludeild,           

myndlistardeild og sviðslistadeild eru starfræktar í húsinu auk verkstæða og bókasafns. 

Listaháskóli Íslands óskar eftir að ráða móttökufulltrúa í fullt starf

Ráðið er í bæði störfin frá 7. ágúst 2018
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað rafrænt eigi síðar en mánudaginn 4. júní á netfangið gunnhildurarnar@ceohuxun.is merkt: 
Móttökufulltrúi–Listaháskóli Íslands annars vegar og Þjónustufulltrúi–Listaháskóli Íslands hins vegar.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Björg Jóna Birgisdóttir námsstjóri, í síma 552 4000 á skrifstofutíma (9-15), eða í tölvupósti bjorg@lhi.is 
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Menntun, hæfni, reynsla
Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
Góð tölvukunnátta (Office 365)
Gott vald á íslensku og ensku
Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar

•
•

•
•

Listaháskóli Íslands • Þverholti 11 • 105 Reykjavík • S. 552 4000 • lhi.is

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI

Þjónustufulltrúi ber ábyrgð á því að húsnæði og tækjakostur skólans að Laugarnesvegi 91  

sé í góðu ásigkomulagi hverju sinni. Í starfinu felst m.a. umsjón með rýmum hússins og 

uppsetning á tækjum og búnaði. Hann vinnur náið með móttökufulltrúa, deildarforsetum, 

kennurum og nemendum. Listkennsludeild, myndlistardeild og sviðslistadeild eru starf- 

ræktar í húsinu auk verkstæða og bókasafns.  

Listaháskóli Íslands óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa í fullt starf Menntun, hæfni, reynsla
Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
Góð tölvukunnátta og tækniþekking
Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
Gott verkvit 

•
•

•
•



FRAMKVÆMDASTJÓRI  FJÁRMÁLASVIÐS   
Innnes leitar eftir öflugum einstaklingi í starf framkvæmdastjóra fjármálasviðs.  
Fjármálasvið ber ábyrgð á fjármálum, reikningshaldi, upplýsingatækni og 
rekstrarmálum.  Fjármálasviðið veitir einnig bókhaldsþjónustu til tengdra félaga.  
Hjá Innnes starfa um 200 starfsmenn, þar af 20 á fjármálasviði.

I hf | F l i 21 112 R kj ík | i i

• Reikningshald
• Stjórnendaskýrslur
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Fjárstýring
• Innheimta
• Rekstur húsnæðis og öryggismál
• Rekstur mötuneytis
• Rekstur upplýsingatæknimála

HELSTU VERKEFNI FJÁRMÁLASVIÐS

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Haldbær reynsla af sambærilegu starfi
• Leiðtogahæfni, hæfni í samskiptum, frumkvæði og metnaður

Umsóknarfrestur er til 6. júní nk.
Sækja skal um og senda starfsferilsskrá á:  https://storf.innnes.is  
eða með því að senda tölvupóst á eo@innnes.is
Nánari upplýsingar veita:  
Elín Ólafsdóttir, eo@innnes.is, s. 532 4000 og 
Magnús Óli Ólafsson, moo@innnes.is, s. 532 4000

Innnes er traust, leiðandi og framsækið fyrirtæki 
í innflutningi, sölu og þjónustu á matvörumarkaði. 
Mörg vörumerki fyrirtækisins eru landsmönnum að 
góðu kunn.  Aðalstarfsstöðvar  Innnes eru við Fossaleyni 
og Bæjarflöt í Reykjavík.   

Hjá Innnes starfar öflug liðsheild sem er lykillinn að 
farsælum árangri fyrirtækisins. Innnes leitast við að 
ráða og hafa í sínum röðum starfsfólk sem býr yfir 
metnaði  til  að ná árangri.  
  

Bæði leitum við að starfsmanni í fullt starf og einnig fyrir 
tímabundin verkefni á næstu mánuðum. Mikilvægt að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi, nám á sviði fatahönnunar æskilegt
 • Reynsla af starfi við fatahönnun og framleiðslu á fatnaði áskilin
 • Mjög góð tölvuþekking og reynsla í notkun Illustrator og Excel áskilin
 • Áreiðanleiki, nákvæmni og hæfni til að vinna undir álagi
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 

Umsókn og nánari upplýsingar má nálgast á alfred.is

Helstu verkefni:
 Störf fatahönnuðar felast m.a. í hugmyndavinnu og rannsóknum fyrir 

nýjar vörur, gerð flatra teikninga og tækniskjala fyrir framleiðendur og 
samskiptum við birgja.

Fyrirtækið Icewear
 Icewear er ört vaxandi smásölu- og heildsölufyrirtæki sem rekur í dag 

tólf verslanir undir eigin merkjum, auk vefverslunar. Icewear hannar 
og framleiðir heilar línur af útivistarfatnaði, ullarvörum og 
minjagripum fyrir bæði eigin verslanir og til heildsölu. Skrifstofur 
fyrirtækisins eru staðsettar í Hlíðasmára 12 í Kópavogi og starfsmenn 
eru um 200 talsins. Fyrirtækið er framsækið og hefur verið í hópi 
"fyrirmyndarfyrirtækja" landsins undanfarin ár. 

Fatahönnuður
Vegna aukinna umsvifa leitum við hjá Icewear að 
hæfileikaríkum fatahönnuði í starf við hönnun og 
vöruþróun á fatnaði fyrir fatalínu fyrirtækisins.

ÍSAFJARÐARBÆR

Leikskólinn Sólborg  
Sérkennslustjóri og leikskólakennarar 

Ísafjarðarbær auglýsir laus til umsóknar 100% starf sérkennslu- 
stjóra og 75-100% störf leikskólakennara við leikskólann Sólborg 
á Ísafirði. 

Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti hafið störf um miðjan ágúst 
2018. Sólborg er fimm deilda leikskóli sem starfar eftir hugmynda-
fræði Reggio Emilia en í skólanum eru um 115 börn. Ein deildin er 
fimm ára deild sem staðsett er í húsnæði Tónlistarskóla Ísafjarðar. 
Um er að ræða mjög skemmtileg og gefandi störf í lifandi starfs- 
umhverfi. 

Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að bjóða.  
Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, menntaskóla, fjöl-
breytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt tónlistar- og menningarlíf, 
eitt besta skíðasvæði landsins og endalausa möguleika á að njóta 
einstakrar náttúrfegurðar svæðisins. Í Ísafjarðarbæ búa um 3800 
íbúar og þar eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í fjórum  
byggðakjörnum. Mikil áhersla er lögð á gott samstarf milli skól- 
anna en þó sjálfstæði og fjölbreytni. 

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til og með 10. júní 2018. 
Frekari upplýsingar um störfin má nálgast á vef Ísafjarðarbæjar 
(www.isafjordur.is) undir „Laus störf“. Við hvetjum konur jafnt 
sem karla til að sækja um störfin. 

-Við þjónum með gleði til gagns-



Mannauðsstjóri

Laus er staða mannauðsstjóra við embætti Lögreglustjórans á Suðurnesjum.
Hlutverk embættisins er hvers kyns löggæsla, landmæraeftirlit, rannsóknir lögreglumála og sakamála. Embætti Lögreglu- 
stjórans á Suðurnesjum var til með sameiningu Lögreglunnar Í Keflavík og Sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli, árið 2007.  
Hjá embættinu starfa um 150 manns á þremur starfsstöðvum. Aðalskrifstofa embættisins er að Brekkustíg 39.

Um er að ræða nýja stöðu við embættið og launakjör fara eftir kjarasamningum ríkisins og opinberra starfsmanna.

Nánari upplýsingar veita ‚ Ólafur Helgi Kjartansson lögreglustjóri í síma 444-2200 eða í gegnum tölvupóstfangið  
ohk01@logregan.is eða Pétur Óli Jónsson fjármálastjóri í síma 444-2200 eða í gegnum tölvupóstfangið poj01@logreglan.is

Umsóknarfrestur er til 11. júní 2018 og sækja skal um stöðuna með rafrænum hætti á vef Starfatorgs, www.starfatorg.is

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda ferilskrá og kynningarbréf um hvað umsækjandi telur sig geta lagt af  
mörkum.

Helstu verkefni og ábyrgð

réttindamál og aðbúnaður

Hæfnikröfur

verkferla

í rituðu og töluðu máli

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2018.Rio Tinto  

Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rafvirki
Rio Tinto á Íslandi óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa, til að sinna fjölbreyttum 
störfum á aðalverkstæði fyrirtækisins.

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álverið ISAL í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf og fjölbreytt verkefni þar 

sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og 

umhverfi sem hvetur til góðrar frammistöðu. Framtíð okkar byggist á framúrskarandi starfsfólki sem skapar öruggan og eftirsóttan vinnustað. 

Áhersla ISAL á öryggis-, umhverfis- og heilbrigðismál er forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að starfa í sátt við 

umhverfi og samfélag. Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Starfssvið:

» Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur 

á rafbúnaði

» Bilanagreining á framleiðslubúnaði

» Almenn viðgerðarvinna

» Samskipti við framleiðsludeildir

Menntunar – og hæfniskröfur:

» Sveinspróf í rafvirkjun

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð

og hæfileiki til að vinna í hópi

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvuþekking

» Reynsla af rafvirkjavinnu í iðnaðar-

umhverfi og háspennubúnaði er

kostur

Nánari upplýsingar veita Stefán

Þór Ragnarsson og/eða Ágúst Helgi 

Jóhannesson í síma 560 7000.

Áhugasamir eru beðnir um að fylla út 

atvinnuumsókn á vef fyrirtækis

www.riotinto.is.

Háskólinn á Bifröst auglýsir eftir einstaklingi sem hefur mikla 
og góða þjónustulund og er jafnframt menntaður eða með 
reynslu á sviði upplýsingatækni. 

Umsjón með kennslu- 
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Helstu verkefni og ábyrgð
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� Aðstoð og ráðgjöf vegna notkunar og vinnu í rafrænu kennslu-
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311 Borgarnes  |  Sími: 433 3000  |  bifrost@bifrost.is  |  bifrost.is

Með umsókn þarf að fylgja afrit prófskírteina.

Um er að ræða tímabundna ráðningu í starf á kennslusviði 
skólans, til eins árs í fullt starf með möguleika á ráðningu til lengri 
"�����#��$��"�����	��$	�
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Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk. 

������$��
��!��$��)���$������"%����������������
netfangið kennslustjori@bifrost.is.

Hæfni og menntunarkröfur
� *"(���"�)��!��	�������$�
� BS í tölvunarfræði er æskileg eða sambærileg menntun eða 
   þekking á sviði upplýsingatækni.
� *"��!��������(��������������������
�"���
� Góð færni í mannlegum samskiptum og þolinmæði.
� Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði.
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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
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Waldorfskólinn Sólstafir í Reykjavík
auglýsir lausar stöður skólaárið 2018-2019.

Waldorfskólinn er sjálfstæður grunnskóli staðsettur í 
Sóltúni 6 

Skólinn byggir á framsækinni alþjóðlegri skólastefnu.

Við óskum eftir  samstarfi við öfluga kennara sem hafa 
áhuga á að starfa í hvetjandi og hugvekjandi skólaum- 
hverfi þar sem sjálfstæð vinnubrögð, nýsköpun og  
listrænir kennsluhættir fá að njóta sín.

Staða raungreinakennara í 70-100 % stöðu
Menntunar og hæfniskröfur:

  á framþróun í skólastarfi

Staða waldorfkennara við skólann
Menntunar og hæfniskröfur:

Waldorfleikskólinn Sólstafir óskar einnig eftir að ráða 
leikskólakennara eða annað uppeldismenntað starfsfólk 
á leikskólann í Sóltúni 6.

Nánari upplýsingar um störfin og  umsóknir á 
solstafir@waldorf.is og í sima 5771110.

Laust er starf lögfræðings við vettvangsathuganir hjá Fjármálaeftirlitinu. Vettvangsteymið annast 
vettvangsathuganir þvert á þá markaði sem Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með. Teymið aflar upplýsinga 
og gagna með sjálfstæðri skoðun á vettvangi þar sem athuganir geta m.a. beinst að tilteknum afmörkuðum 
þáttum í starfsemi eftirlitsskyldra aðila. Leitað er að lögfræðingi með reynslu af eftirliti eða störfum á 
fjármálamarkaði og sem býr yfir góðri samskiptahæfni.

LÖGFRÆÐINGUR Í 
VETTVANGSATHUGUNUM

  Við leitum að öflugum 
lögfræðingi

Frekari upplýsingar veita Rúna 
Malmquist, forstöðumaður vettvangs-
athugana (runa@fme.is) og Árni Ragnar 
Stefánsson, mannauðsstjóri 
(arni@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlegas beðnir 
um að sækja um starfið á heimasíðu 
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní nk. 
Umsóknum um starfið þarf að fylgja 
ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu 
rökstudd.

Starfssvið
� Undirbúningur og framkvæmd vettvangsathugana
� Greining gagna og skýrslugerð
� Verkefnastjórnun
� Þátttaka í innlendu samstarfi
� Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
� Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
� Meistara- eða embættispróf í lögfræði
� Þekking á stjórnsýslurétti og löggjöf á fjármálamarkaði
� Reynsla af eftirlitsstörfum eða störfum tengdum fjármálamarkaði
� Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar 
� Reynsla af verkefnastjórnun
� Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
� Öguð vinnubrögð, ábyrgð, sjálfstæði og metnaður í starfi
� Hæfni til að tjá sig og miðla upplýsingum í ræðu og riti á  

íslensku og ensku

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

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 :
1 0 .  J Ú N Í

Isavia leitar að öflugum málara í viðhaldsteymi eignaumsýsludeildar 
félagsins í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Helstu verkefni eru almenn 
málarvinna bæði innan og utanhúss auk annarra verkefna. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sævar Garðarsson, deildarstjóri 
eignaumsýsludeildar, saevar.gardarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Sveinspróf í málun

• Vandvirkni og sjálfstæði í starfi

• Geta unnið undir álagi

• Þarf að geta unnið í teymi

M Á L A R I  Í  F L U G S T Ö Ð  L E I F S  E I R Í K S S O N A R

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

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af  
góðu ferðalagi  þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.  
Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum við bæði konur og karla  
til að sækja um þau störf sem í boði eru.

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 ?



Vík í Mýrdal
Vaxandi bær í fallegu umhverfi

Mýrdalshreppur er vaxandi um 660 manna sveitarfélag. Í Vík er öll almenn þjónusta svo sem leik-, grunn-, og tónskóli, heilsu- 
gæsla, dvalar- og hjúkrunarheimili og frábær aðstaða til allrar almennrar íþróttaiðkunar o.fl.. Náttúrufegurð er rómuð í Vík og 
nágrenni og samgöngur greiðar allt árið. Ferðaþjónusta er öflug og vaxandi í sveitarfélaginu og fjölbreyttir möguleikar á því sviði 

fyrir fólk með ferskar hugmyndir.

Það er margt að gerast í Vík þessi síðustu misseri. Íbúum fjölgaði um tæp 13% á síðasta ári og um 33% á síðustu þremur árum, en 
því miður dugar þessi fólksfjölgun ekki til að anna þörf okkar fyrir starfsfólk. Verið er að byggja hér um 40 íbúðir, nýtt 80 herbergja 

hótel er í byggingu og verður tekið í notkun í sumar og margt fleira er í burðarliðunum.

- Vík er áhugaverður staður fyrir öflugt og dugmikið fólk -

Laus störf í sveitarfélaginu -  Lausar eru til umsóknar þessar stöður:

Staða grunnskólakennara
Leitað er að metnaðarfullum kennara í þetta starf.

Menntunar og hæfniskröfur:
Leyfisbréf grunnskólakennara
Æskilegt er að kennari hafi reynslu af kennslu á 
yngsta stigi.

Staða skólastjóra
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir  
frumkvæði og góðri þekkingu á skólastarfi og skólaþróun  
í þetta starf.  Skólastjóri veitir skólanum bæði faglega og  
rekstrarlega forustu og ber ábyrgð á starfsmannamálum  
skólans.  Hann er leiðtogi kennara og nemenda og leiðir  
samstarf nemenda, starfsmanna og heimila.

Menntunar og hæfniskröfur:
Leyfisbréf grunnskólakennara og kennslureynsla
Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar æskileg
Reynsla af stjórnun og rekstri
Góðir samskiptahæfileikar

Skipulags- og byggingarfulltrúa
Leitað er að metnaðarfullum og hæfileikaríkum einstaklingi til að sinna þessu starfi á miklum uppgangstímum í sveitarfélaginu. 
Skilyrði er að umsækjendur hafi réttindi til að starfa sem byggingafulltrúar.   
Æskilegt er að umsækjendur geti hafi störf sem fyrst.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 15. júní 2018.

Nánari upplýsingar um þessi störf veitir Ásgeir Magnússon sveitarstjóri í síma 487-1210 eða 898-3340. 
Umsóknir má senda á netfangið sveitarstjori@vik.is  
heimilisfangið Mýrdalshreppur Austurvegi 17 870 Vík.

Leikskólakennarar og leikskólaliða
Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum einstaklingum í þessi störf.  Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 15. júní 2018

Nánari upplýsingar veitir Bergný Ösp Sigurðardóttir 
leikskólastjóri í síma 487-1241 eða 867-0525. 

Umsóknir má senda á netfangið bergny@vik.is, eða á heimilisfangið Mýrdalshreppur Austurvegi 17 870 Vík.

Við Víkurskóla, sem er um 60 nemenda grunnskóli

Á skrifstofu Mýrdalshrepps

Við leikskólann Mánasel í Vík, sem er 30 barna leikskóli  

HVERFISGALLERÍ LEITAR AÐ 
AÐSTOÐAR FRAMKVÆMDASTJÓRA

Umsóknir sendist fyrir 8. júní

Nánari upplýsingar veitir Sigríður L. Gunnarsdóttir 
í síma 8649692 eða sigridur@hverfisgalleri.is

Hverfisgallerí leitar að öflugri manneskju sem hefur 
brennandi áhuga og þekkingu á samtímalist, drifkraft 
til leysa mörg verkefni í einu og reynslu í umsýslu 
listaverka. Viðkomandi mun bætast í smátt en knátt 
teymi Hverfisgallerís og mun taka þátt í öllum fösum 
almennrar starfsemi og rekstur gallerísins.

Við leitum að starfskrafti sem hefur gaman að 
samskiptum við fólk og á auðvelt með að miðla 
upplýsingum, skapa traust og jafnframt að vera 
vandvirk/ur og verklagin/n. Sjálfstæð vinnubrögð 
og frumkvæði er lykilatriði og háskólanám og 
reynsla sem nýtist beint í starfi er skilyrði ásamt 
góðri almennri tölvukunnáttu og þekkingu á 
myndvinnsluforritum. Þá þarf viðkomandi að hafa 
mikla færni í ritaðri og talaðri ensku og íslensku.

STAÐA HJÚKRUNARFORSTJÓRA 
OG FORSTÖÐUMANNS  

HORNBREKKU

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarforstjóra og forstöðu-
manns hjúkrunar- og dvalarheimilisins Hornbrekku, Ólafsfirði.  

Á Hornbrekku eru 26 íbúar, 21 í hjúkrunarrýmum og 5 í dvalar-
rýmum.

Leitað er að öflugum einstaklingi til að takast á við krefjandi 
og skemmtilegt starf.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Starfssvið:

þess
-

ar og umönnunar á heimilinu

Menntunar- og hæfniskröfur:

-

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2018.

 
í starfið sendist á netfangið, gunnarb@fjallabyggd.is og  

 

Réttingaverkstæði Jóa leitar að öflugum bókara með meiru í u.þ.b. 70% starf.

HELSTU VERKEFNI:

• Bókun reikninga
• Afstemmingar
• Gerð sölureikninga
• Verkbeiðnir
• Móttaka viðskiptavina
• Móttaka á greiðslum fyrir viðgerðir
• Símsvörun

HÆFNISKRÖFUR:

• Viðurkenndur bókari
• Góð bókhaldsreynsla
• Þekking á Stólpa og Dk er kostur
• Mjög góð samskiptahæfni
• Rík þjónustulund
• Ekki er verra að vita hvað snýr 

fram eða aftur á bílum!

Fyrirtækið er þekkt fyrir þjónustu sína og mjög vel rekið. 

Líflegur og snyrtilegur vinnustaður og mjög góður starfsandi. 

Hjá fyrirtækinu starfa 20 manns. 

Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga 12:00 til 17:00 og föstudaga 13:00 til 15:00. 

Staðsetning er Dalvegur 16a.

Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk.

BÓKARI MEÐ MEIRU

www.talentradning.is



Lausar stöður 
í skólum 

Vesturbyggðar 

Vesturbyggð auglýsir eftir kennurum.
Okkur vantar kennara til að kenna í góðum skólum í  
yndislegu stórbrotnu umhverfi og góðu mannlífi. 
Komdu vestur !

Patreksskóli:
Grunnskóli á Patreksfirði með 94 nemendur

Kennara á yngsta stigi
Textilmennt
Heimilisfræði
Íþróttir

Upplýsingar veitir skólastjóri Gústaf Gústafsson  
gustaf@vesturbyggd.is  sími 4502321

Bíldudalsskóli:
Leik- og grunnskóli á Bíldudal með 47 nemendur

Íþróttakennari
Leikskólakennarar
Þroskaþjálfi

Upplýsingar veitir skólastjóri Ásdís Snót Guðmundsdóttir 
asdissnot@vesturbyggd.is sími 4502333

Leikskólinn Araklettur
Leikskóli á Patreksfirði með 3 deildir og 53 nemendur

Deildarstjórar
Leikskólakennarar

Upplýsingar veitir Hallveig Ingimarsdóttir
leikskólastjóri halla@vesturbyggd.is, s. 4502342

Tónlistarskóli Vesturbyggðar
Starfræktur á Patreksfirði og Bíldudal með 72 nemendur

Almennir tónlistarkennarar

Upplýsingar veitir skólastjóri Einar Bragi Bragason  
tonlistarskoli@vesturbyggd.is  sími 4502340

Flutningsstyrkur og útvegum húsnæði

Umsóknarfrestur er til og með 5.júní 2018
Fræðslustjóri Vesturbyggðar 

Um starfið:

Numerus óskar eftir að ráða spyrla til starfa í 
tímabundið verkefni. Starfið felst í að hafa sam-
band símleiðis við almenning og bjóða þeim að 
vera þátttakendur í spurningavagni Numerus. 
Unnið er að jafnaði tvö kvöld í viku. Góðir 
tekjumöguleikar.

Hæfniskröfur: 

 
og með góða færni í mannlegum samskiptum.

VINNUSTAÐAGREININGAR

SPURNINGAVAGNAR

SKOÐANAKANNANIR

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á  
johanna@numerus.is

Vantar þig aukatekjur?

Hvað er Numerus?

Fagmennska og trúverðugleiki eru einkennisorð okkar.

 

Hægt er að sækja um störfin og fá allar nánari upplýsingar 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 um 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.

VERKEFNASTJÓRI Í FJÁRMÁLATENGD 
VERKEFNI Á SVIÐSSKRIFSTOFU
Meginhlutverk verkefnastjórans er að stuðla að 
hagkvæmum rekstri og faglegri þjónustu á sviði 
fjármála, í samstarfi við rekstrarstjóra. Sóst er eftir 
lausnamiðuðum, skipulögðum og kraftmiklum 
einstaklingi sem brennur fyrir að þróa nýjar leiðir, 
hefur gaman af tölum og miðlun upplýsinga.

VERKEFNASTJÓRI Í FJÁRMÁLATENGD 
VERKEFNI Á SVIÐSSKRIFSTOFU
Meginhlutverk verkefnastjórans er að stuðla að 
hagkvæmum rekstri og faglegri þjónustu á sviði 
fjármála, í samstarfi við rekstrarstjóra. Sóst er eftir 
lausnamiðuðum, skipulögðum og kraftmiklum 
einstaklingi sem brennur fyrir að þróa nýjar leiðir, 
hefur gaman af tölum og miðlun upplýsinga.

VERKEFNASTJÓRI RANNSÓKNA-
TENGDS NÁMS Í LÆKNADEILD
50% starf sem felst í daglegri umsýslu, þjónustu 
og ráðgjöf í tengslum við rannsóknatengt nám 
í deildinni. Hæfniskröfur eru m.a. háskólapróf, 
góð tölvukunnátta, sveigjanleiki og nákvæmni.

VERKEFNASTJÓRI RANNSÓKNA-
TENGDS NÁMS Í LÆKNADEILD
50% starf sem felst í daglegri umsýslu, þjónustu 
og ráðgjöf í tengslum við rannsóknatengt nám 
í deildinni. Hæfniskröfur eru m.a. háskólapróf, 
góð tölvukunnátta, sveigjanleiki og nákvæmni.

VERKEFNASTJÓRI VIÐ 
NÁMSBRAUT Í SJÚKRAÞJÁLFUN
Leitað er að úrræðagóðum og drífandi 
einstaklingi í 50% starf sem snýr að 
skipulagningu klínísks náms í sjúkra-
þjálfun. Verkefnastjórinn þarf að hafa 
mikla skipulagshæfileika og njóta þess 
að vinna með fólki.

VERKEFNASTJÓRI VIÐ 
NÁMSBRAUT Í SJÚKRAÞJÁLFUN
Leitað er að úrræðagóðum og drífandi 
einstaklingi í 50% starf sem snýr að 
skipulagningu klínísks náms í sjúkra-
þjálfun. Verkefnastjórinn þarf að hafa 
mikla skipulagshæfileika og njóta þess 
að vinna með fólki.

VERKEFNASTJÓRI /AÐJÚNKT VIÐ 
NÁMSBRAUT Í SJÚKRAÞJÁLFUN
Starfið skiptist annars vegar í 51% verkefnastjóra-
starf við skipulag og stjórnun kennslumála. Hins 
vegar í 49% aðjúnktsstarf sem felur í sér kennslu 
og umsjón námskeiða á grunn- og framhaldsstigi.

VERKEFNASTJÓRI /AÐJÚNKT VIÐ 
NÁMSBRAUT Í SJÚKRAÞJÁLFUN
Starfið skiptist annars vegar í 51% verkefnastjóra-
starf við skipulag og stjórnun kennslumála. Hins 
vegar í 49% aðjúnktsstarf sem felur í sér kennslu 
og umsjón námskeiða á grunn- og framhaldsstigi.

VERKEFNASTJÓRI Á SVIÐI FJÁRMÁLA, 
ÞJÓNUSTU OG MANNAUÐS
Leitað er að metnaðarfullum, fjölhæfum og 
sveigjanlegum einstaklingi til að takast á við ný 
verkefni. Mikilvægt er að viðkomandi sé talna-
glöggur og nákvæmur, eigi auðvelt með að setja 
upplýsingar fram með aðgengilegum hætti og 
sé vel að sér á sviði upplýsingatækni.

VERKEFNASTJÓRI Á SVIÐI FJÁRMÁLA, 
ÞJÓNUSTU OG MANNAUÐS
Leitað er að metnaðarfullum, fjölhæfum og 
sveigjanlegum einstaklingi til að takast á við ný 
verkefni. Mikilvægt er að viðkomandi sé talna-
glöggur og nákvæmur, eigi auðvelt með að setja 
upplýsingar fram með aðgengilegum hætti og 
sé vel að sér á sviði upplýsingatækni.

RANNSÓKNASTOFUSTJÓRI 
LYFJAFRÆÐIDEILDAR
Í starfinu felst m.a. umsjón með daglegum 
rekstri rannsóknastofa deildarinnar, 
s.s. viðhald rannsóknatækja, umsjón með 
notkun þeirra, auk leiðbeiningar nemenda 
í rannsóknarverkefnum.

RANNSÓKNASTOFUSTJÓRI 
LYFJAFRÆÐIDEILDAR
Í starfinu felst m.a. umsjón með daglegum 
rekstri rannsóknastofa deildarinnar, 
s.s. viðhald rannsóknatækja, umsjón með 
notkun þeirra, auk leiðbeiningar nemenda 
í rannsóknarverkefnum.

 

 

FJÖLBREYTT OG SKEMMTILEG STÖRF
Viltu taka þátt í mótun og þróun spennandi verkefna í þjónustu á Heilbrigðisvísindasviði?  
Margir af fremstu sérfræðingum þjóðarinnar í heilbrigðisvísindum sinna kennslu og 
rannsóknum á fræðasviðinu. Öflug þjónusta er hornsteinn í starfsemi sviðsins.

Eftirfarandi störf á Heilbrigðisvísindasviði eru laus til umsóknar:
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Embætti skólameistara  
Framhaldsskólans á Húsavík

Auglýst er laust til umsóknar embætti skólameistara 
Framhaldsskólans á Húsavík. Nánari
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Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2018.

Ásbjörn Ólafsson ehf. var stofnað árið 1937.
Hjá fyrirtækinu starfa tæplega 60 harðduglegir 
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Starfssvið og ábyrgð:
- Ábyrgð og daglegur rekstur sviðsins
- Gerð sölu- og innkaupaáætlana 
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   viðskiptavini og birgja
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- Leiða vöruþróun sviðsins
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Menntunar- og hæfniskröfur:
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- Talnagleggni
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SVIÐSSTJÓRI STÓRELDHÚSASVIÐS 
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EY óskar eftir nemum Í
endurskoðun

EY leitar að fólki sem skráð er í meistaranám í 
reikningshaldi og endurskoðun (M.Acc) og stefnir að 
löggildingu í endurskoðun.                             

Nemar sem ráðast til okkar í endurskoðun þurfa að 
hafa frumkvæði og getu til að starfa sjálfstætt og ríka 
þjónustulund.
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starfsmanns og bjóðum m.a. nemum okkar upp á 
hlutastarf meðan á námi stendur. 

Umsóknir ásamt einkunnum má senda í gegnum 
heimasíðu EY, ey.is eða til Hildar Pálsdóttur,                                       
hildur.palsdottir@is.ey.com 

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí n.k.

Ernst & Young ehf er aðili að alþjóðlegu endurskoðunar- og 
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www.ey.is

Umsjón með matsal  
Starfsmaður/kona 
óskast í Samhenta. 

Samhentir er alhliða umbúðaþjónustufyrirtæki.

Starfslýsing:
Við erum rúmlega 35 manns sem vantar góðan einstakling 
í hópinn til að sjá um matsalinn okkar, innkaup og léttan 
hádegisverð. Við erum í Suðurhrauni í Garðabæ í snyrtil- 
egu og þrifalegu umhverfi. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um. Fyrirtækið 
vinnur að alþjóðlegri gæðavottun sem matvælafyrirtæki.

Hæfniskröfur:
Við leitum að aðila í framtíðarstarf sem er hress og 
jákvæður, samviskusamur, þrifalegur og stundvís. 
Vinnutími getur verið sveigjanlegur og möguleiki er á 
hlutastarfi.

Skriflegar umsóknir sendist á edvald@samhentir.is   
fyrir 01.06.2018.

Dining/cafeteria manager
Employee wanted 

in Samhentir.
Samhentir is a packaging service company in Iceland.

Job description:
We are 35 people who need a good person in the group to 
take care of our dining room and simple lunch. We are in 
Suðurhraun in Garðabæ in a tidy and clean environment.
Women as well as men are encouraged to apply.  
Samhentir is aiming for international quality certification 
as a food business company.

Qualifications:
We are looking for a person for longterm who is positive, 
conscientious, hygienic and punctual. Working time can 
be flexible and there is a possibility of part-time work.

Written applications should be sent to  
edvald@samhentir.is before 01.06.2018.

Ræs & sjæn
Íslenska auglýsingastofan auglýsir eftir einstaklingi í ræstingar og stöku smáviðvik. 
Um er að ræða u.þ.b. 70% starf og er vinnutíminn frá kl. 7:00 til 13:00, fimm daga vikunnar.

Við leitum að morgunelskri manneskju sem er jákvæð og kraftmikil, umhverfisvæn í 
hugsun og kann að njóta sín í fjölbreyttum hópi fólks í skapandi og skemmtilegu umhverfi.

Hjá Íslensku starfa nú um 50 manns. Stofan hefur verið í fremstu röð auglýsingastofa á 
Íslandi um árabil og starfar fyrir mörg af öflugustu fyrirtækjum og vörumerkjum landsins.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf seinni hlutann í júní eða í byrjun júlí. 
Umsóknir óskast sendar á starf@islenska.is eigi síðar en 3. júní.

Helstu verkefni
 Halda vinnusvæðum hreinum
 Hafa umsjón með flokkun 
 Aðstoð í mötuneyti í einstaka tilfellum

Hæfniskröfur
 Lipurð í samskiptum 
 Sjálfstæð vinnubrögð
 Vinnusemi og metnaður



STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Álftanesskóli
• Aðstoðarskólastjóri
• Kennari í heimilisfræði
• Starfsmenn á tómstundaheimili
 
Flataskóli
• Leikskóla- eða grunnskólakennari   
 við leikskóladeild
• Stuðningsfulltrúi
• Þroskaþjálfi
 
Sjálandsskóli
• Íslenskukennari á unglingastig
 
Bæjarból
• Háskólamenntaður stuðningsaðili
 
Kirkjuból
• Leikskólasérkennari
 
Krakkakot
• Leikskólakennari
• Matráður
 
Bæjarskrifstofur
• Sálfræðingur
 
Fjölskyldusvið
• Stuðningur við ungan mann heima 
 og við afþreyingu
 
Krókamýri – heimili fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður í sumarafleysingu
 
Sigurhæð – heimili fyrir fatlað fólk
• Þroskaþjálfi
 

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

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

Sótt er um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 11. 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 störfin veita Arnar Freyr Guðmundsson, forstöðumaður upplýsingatækniþjónustu, netfang 
arnar.freyr.gudmundsson@sedlabanki.is eða Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang iris.g.ragnars-
dottir@sedlabanki.is

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðinga til starfa í deild upplýsingatækniþjónustu á sviði rekstrar og 
upplýsingatækni. Upplýsingatækniþjónusta annast þróun, rekstur og viðhald á tölvukerfum og hugbúnaði bank-
ans. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Störf í upplýsingatækniþjónustu

Helstu verkefni og ábyrgð: 
� Þátttaka í uppbyggingu fyrir vöruhús gagna bankans.
� Framsetning upplýsinga með þar til gerðum BI 

tólum.
� Þarfagreining, skjölun og gerð leiðbeininga fyrir not-

endur umhverfisins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
�� Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverk-

fræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
�� Þekking á SQL Server og tengdum tólum er skilyrði.
�� Þekking á upplýsingasöfnun, gagnaskilum og 

gæðum gagna er kostur.
�� Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
�� Frumkvæði, nákvæmni í vinnubrögðum og metnaður 

í starfi.
�� Rík þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar.

Helstu verkefni og ábyrgð: 
� Bera ábyrgð á og vera leiðandi í hönnun, nýtingu og 

framþróun vöruhúss gagna.
� Tryggja samhæft verklag við móttöku gagna frá 

innri og ytri aðilum, gæði þeirra og áreiðanleika.
� Þátttaka í þarfagreiningu og þróun verkefna í við-

skiptagreind.

Menntunar- og hæfniskröfur:
�� Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverk   

fræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
�� Marktæk reynsla og þekking af hönnun og uppbygg-

ingu vöruhúss gagna er skilyrði.
�� Þekking á SQL Server og tengdum tólum er skilyrði.
�� Geta til þess að setja sig inn í og tileinka sér nýja 

tækni og/eða aðferðir.
�� Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
�� Frumkvæði, góð greiningarhæfni, nákvæmni í 

vinnubrögðum og metnaður í starfi.
�� Rík þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar.

Sérfræðingur í viðskiptagreind Arkitekt fyrir vöruhús gagna

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI  KAFFIÞJÓNUSTA

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Penninn óskar eftir starfsmanni í framtíðarstarf í stöðu þjónustufulltrúa í kaffiþjónustu Pennans.

Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Pennans Eymundsson: 
https://www.penninn.is/is/laus-storf 

Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk.

• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Rík þjónustulund
• Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnubrögðum 

og úrlausnagóður

• Heimsóknir til viðskiptavina
• Vinna að uppsetningu kaffivéla og vatnsvéla
• Léttar viðgerðir
• Kennsla og þjálfun í notkun búnaðar
• Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFURSTARFSSVIÐ



SÖLUSÉRFRÆÐINGUR  
Í FERÐAÞJÓNUSTU 
Snæland Grímsson leitar að hugmyndaríkum og úrræðagóðum 

einstaklingi með afburðaþekkingu á Íslandi og reynslu af sölu. 

HÆFNISKRÖFUR:
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Umsóknir sendist á job@snaeland.is
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Snæland Grímsson ehf. | Langholtsvegur 109, 104 Reykjavík | snaeland@snaeland.is | +354 5888660 kopavogur.is

Kópavogsbær

Sálfræðingur óskast við 
skólaþjónustu Kópavogs

Kópavogsbær óskar eftir að ráða sálfræðing 
í 50-100% stöðu við leikskóla bæjarins. 
Starfshlutfall er samkomulagsatriði. 

Ráðið verður í starfið frá 1. september 2018 
eða fyrr.

Helstu verkefni:
Sálfræðilegar athuganir og greiningar barna.
Ráðgjöf við foreldra og starfsmenn leikskóla.
Virk þátttaka í stefnumótun um málefni 
barna með sérþarfir í leikskólum. 
Þverfaglegt starf skóla, velferðarsviðs, 
heilsugæslu o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Löggilding til að starfa sem sálfræðingur.
Þekking á þroska og þroskafrávikum barna.
Reynsla af sálfræðilegri greiningu og ráðgjöf 
vegna barna.
Leikni í mannlegum samskiptum.
Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og 
frumkvæði.

Launakjör og nánari upplýsingar:
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum 
Launanefndar sveitarfélaga og 
Sálfræðingafélags Íslands.

Menntasvið Kópavogsbæjar býður upp á: 
Faglegt og gott starfsumhverfi
Spennandi og fjölbreytt verkefni
Öflugt þverfaglegt samstarf, t.a.m. við
sérkennslustjóra leikskólanna
Möguleika á handleiðslu

Nánari upplýsingar um starfið má finna á vef 
Kópavogsbæjar, kopavogur.is (undir Laus störf)s
og hjá  Önnu-Lind Pétursdóttur, yfirsálfræðingi,
annalind@kopavogur.is eða Önnu Karen s
Ásgeirsdóttur sérkennslufulltrúa leikskóla annak@
kopavogur.is

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

Umsóknarfrestur er til og með 4.júní 2018.

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

VERSLUNARSTJÓRI
— GEYSIR HEIMA

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Sigrún Edda Eðvarðsdóttir 
rekstrarstjóri á netfanginu: 
sigrunedda@geysir.com

Umsóknarfrestur er til og með 
8. júní og skal senda ferilskrá 
og kynningarbréf á netfangið 
sigrunedda@geysir.com

Við auglýsum eftir verslunarstjóra í Geysi Heima. 
Við leitum að metnaðarfullri manneskju, með 
brennandi áhuga á hönnun, til að stýra verslun 
okkar og leiða til framtíðar.
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Daglegur rekstur verslunar

Innkaup og þróun 
á vöruframboði

Fylgja eftir sölumarkmiðum 
og áætlunum

Tryggja framúrskarandi 
þjónustu

Ábyrgð á starfsfólki, 
mönnun og þjálfun

Gott auga fyrir framsetningu 
og útstillingu vara
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Reynsla úr verslunargeiranum

Reynsla af stjórnun 
og mannaforráðum

Menntun og/eða reynsla 
úr hönnunargeiranum

Rík þjónustulund

Leiðtogahæfileikar

Árangursdrifinn

Metnaður og kraftur í starfi

Greiningarhæfni 
og gagnrýnin hugsun
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Spennandi störf í boði!
Sölumenn óskast í verslun Parka Dalvegi

Starfssvið:
Starfið felst í ráðgjöf og sölu á parketi, flísum, 
innihurðum o.fl.

Hæfniskröfur:

til innréttingar er kostur.

er kostur.

netfangið starf@parki.is

Starfsmenn óskast
sumarafleysingar og framtíðarstörf



UMSÓKNIR
Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf með rökstuðningi um hæfni í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 11. júní nk. Umsóknum skal skilað á careers@noxmedical.com.  
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Frekari upplýsingar hjá Gunnari Sigurðssyni, gunnar@noxmedical.com

Nox Medical er íslenskt hátæknifyrirtæki sem þróar, framleiðir og selur lækningatæki til greininga svefntruflana. Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns á Íslandi og er félagið með allar tekjur sínar af erlendum 
mörkuðum. Tekjur Nox Medical námu um 2 milljörðum á síðasta ári. Fyrirtækið hefur verið í fremstu röð hugverkafyrirtækja á Íslandi frá stofnun og hefur hlotið margvísleg verðlaun fyrir starfsemi sína.

Nox Medical  |  Katrínartún 2  |  105 Reykjavík  |  570 7170  |  info@noxmedical.com  |  noxmedical.com

Senior Development Engineer

TÆKJAFORRITUN 

Við hjá Nox Medical leitum liðsauka í öflugan hóp sérfræðinga sem sér um þróun á 
mælitækjum fyrir svefnrannsóknir. Næsta kynslóð mælitækja er í undirbúningi svo það 
eru spennandi tímar fram undan. Verkefnin eru afar fjölbreytt og krefjast þekkingar á 
breiðum grunni. 

Hér er á ferðinni gott tækifæri til að setja mark sitt á mikilvægt svið. 

Umsækjendur þurfa að hafa brennandi áhuga á forritun og víðtæka reynslu af 
tækjaforritun (e. embedded firmware development). Krafa er gerð um sjálfstæð 
vinnubrögð og getu til að vinna í hópi.

Nox Medical leggur mikið upp úr gæðamálum, svo reynsla af sjálfvirkum prófunum og 
vönduð vinnubrögð eru mikilvæg.

EMBEDDED FIRMWARE DEVELOPMENT

We at Nox Medical are seeking an ambitious person to join our team of hardware specialists. 
We are a tight team whose responsibility is to develop medical devices for sleep diagnostics.  
We are currently developing the next generation of the devices so there are exciting times 
ahead. 

The job offers a lot of challenging and diverse problems that will test both knowledge and 
resilience. This is a great opportunity to set a mark on an important field.

The person we are seeking must have a burning interest in programming and an extensive 
experience of embedded systems. An ability to work both independently and in a group 
is key. We make an effort to ensure the quality of our products so an experience of 
automated tests and quality processes is important.

HÆFNISKRÖFUR:
›› Menntun á sviði rafmagnsverkfræði, hugbúnaðarverkfræði eða tölvunarfræði
›› Reynsla af tækjaforritun
›› Framúrskarandi forritunarkunnátta og reynsla af C, Python er kostur
›› Reynsla af sjálfvirkum prófunum og gæðaferlum er kostur
›› Frumkvæði og geta til að axla ábyrgð á verkefnum

QUALIFICATIONS AND SKILLS:
›› Education in the fields of electrical engineering, software engineering or computer science
›› Experience of embedded real-time systems
›› Excellent programming skills and experience of C, Python is a plus
›› Experience of automated tests and quality processes is a plus
›› A driven individual with an initiative and ability to take responsibility of projects

Oculis ehf. er öflugt nýsköpunarfyrirtæki í hröðum vexti sem vinnur að þróun nýrra augndropa til notkunar við sjúkdómum bæði í fram- og afturhluta
augans. Fyrsta vara Oculis eru augndropar við sjónhimnubjúg í sykursýki sem eru nú í fasa IIb klínískum rannsóknum. Oculis er með starfstöðvar í Reykjavík
og í Lausanne í Sviss. Þróun lyfjaforma fer fram á rannsóknarsofu Oculis í Reykjavík og klínískar rannsóknir eru framkvæmdar í Evrópu og síðar í
Bandaríkjunum. Hjá Oculis starfa sérfræðingar með áratuga reynslu af augnlyfjaþróun.

Störf við lyfjaþróun
Oculis leitar eftir öflugum liðsmönnum með áhuga á nýsköpun og 

uppbyggingu til starfa við þróun nýrra augnlyfja. Í boði eru spennandi 
störf sem gera miklar kröfur til viðkomandi starfsmanna.

Sérfræðingur við þróun lyfjaforma

HELSTU VERKEFNI
� Þróun nýrra augnlyfja byggt á notkun cyclodextrina
� Uppskölun og framleiðsluþróun
� Þróun mæliaðferða
� Önnur tilfallandi verkefni sem tengjast rannsókna- og

þróunarstarfi félagsins

HÆFNISKRÖFUR
� Háskólamenntun sem nýtist í starfi
� Reynsla af rannsóknastörfum og lyfjaþróun
� Góð enskukunnátta
� Lögð er rík áhersla á samskiptafærni, sjálfstæð og öguð 

vinnubrögð

Verkefnastjóri – innleiðing gæðakerfis

HELSTU VERKEFNI
� Uppbygging og innleiðing á gæðakerfi í nýrri rannsóknarstofu

fyrirtækisins
� Upplýsingagjöf til starfsfólks
� Tímabundið starf með möguleika á fastráðningu

HÆFNISKRÖFUR
� Háskólamenntun sem nýtist í starfi
� Reynsla af innleiðingu og stjórnun gæðakerfa
� Góð enskukunnátta
� Lögð er rík áhersla á samskiptafærni, sjálfstæð og öguð 

vinnubrögð

Nánari upplýsingar veita:  Guðrún Marta Ásgrímsdóttir gudrun.asgrimsdottir@oculis.com Þorsteinn Loftsson thorsteinn.loftsson@oculis.com
Umsóknir skal senda á: umsokn@oculis.com eigi síðar en 8. júní 2018

ATVINNUAUGLÝSINGAR  15 L AU G A R DAG U R   2 6 .  M A Í  2 0 1 8



Bæjarhrauni 20 
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is

Tækniteiknari

VSB Verkfræðistofa leitar að tækniteiknara til

framtíðarstarfa á burðarvirkissviði.

Leitað er að einstaklingi með kunnáttu og þekkingu 
á Revit og AutoCAD.
Frekari upplýsingar gefur fagstjóri burðarvirkjaviðs, 
Hannes Örn Jónsson á netfanginu hannes@vsb.is

Umsóknum um starfi ð með upplýsingum um 
menntun og starfsreynslu óskast skilað til skrifstofu 
VSB eða á ofangreint netfang eigi síðar en 4. júní.
Fyllsta trúnaðar er gætt.

VSB Verkfræðistofa er fjölhæf verkfræðistofa sem sinnir 
verkfræðilegri ráðgjöf. Á stofunni starfa 32 manns. 
VSB veitir viðskiptavinum ráðgjöf með lausnum sem 
einkennast af hagkvæmni, fagmennsku og áreiðanleika. 
VSB hefur aðsetur í Bæjarhrauni 20 í Hafnarfi rði og hefur 
starfað síðan 1987.
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Nánari upplýsingar veitir Erna Valsdóttir  
í s: 892-4717 eða á erna@fasteignakaup.is Erna Valsdóttir  

lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALAR ÓSKAST! 

Okkur vantar til liðs við okkur löggilda 
fasteignasala eða nema í löggildingar-
námi. 

Í boði eru 4 starfsstöðvar í björtu og 
skemmtilegu húsnæði, skjalagerðar- 
fólk og góð staðsetning í Reykjavík.

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.

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

STUTT STARFSLÝSING
 Vinna við viðgerðir á bifreiðum

 Greina bilanir

 Þjónusta bifreiðar

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

BIFVÉLAVIRKI FYRIR Mazda, Citroën 
og Peugeot

HÆFNISKRÖFUR
 Sveinspróf í bifvélavirkjun

 Gilt bílpróf

 Stundvísi

 Heiðarleg, áreiðanleg og vönduð vinnubrögð

 Góð þjónustulund

Vinnutími kl. 8.00-17.15 og föstudaga 8.00-16.15.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 4. júní næstkomandi.

Brimborg óskar eftir að ráða öflugan bifvélavirkja á fólksbílaverkstæði 
Mazda, Citroën og Peugeot að Bíldshöfða 8 í Reykjavík
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgar innar endurspegli 
það margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkur-
borg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur  
innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri 
til að sækja um störf hjá borginni.

Listasafn Reykjavíkur auglýsir lausar til umsóknar tvær stöður
verkefnastjóra í deild sýninga og miðlunar. 
Um er að ræða störf í 50-100% starfshlutfalli.

Verkefnastjórar starfa við miðlun og fræðslu um sýningar 
safnsins jafn til almennra safngesta, skólahópa og annarra hópa 
sem sækja safnið heim. Verkefnastjóri sér um og ber ábyrgð á 
skipulagi, mótun, þróun og vinnu við fræðslustarf í samráði við
yfirmann og samstarfsfólk.

Leitað er að öflugum einstaklingum sem eru tilbúnir til að 
starfa í kraftmiklum starfshópi. Leitað er að hugmyndaríkum og 
jákvæðum einstaklingum sem hafa frumkvæði og metnað til að
ná árangri í starfi og hafa víðtæka þekkingu á myndlist og hæfni
til að miðla til ólíkra hópa.

Helstu verkefni og ábyrgð:
Í starfinu felst umsjón og ábyrgð á skipulagi, mótun, þróun og
vinnu við fræðslu í safninu. Á meðal verkefna er skipulag   
og móttaka skólahópa og annarra hópa, leiðsagnir og önnur   
safnfræðsla fyrir almenna gesti safnsins, ábyrgð á gestastofum
og upplýsingagjöf í safnhúsum. Verkefnisstjórar hafa umsjón   
með þróun og gerð fræðsluefnis, námskeiðahaldi og ýmsum   
viðburðum og samstarfsverkefnum auk þess sem þeir taka þátt  
í þróun og framkvæmd fræðsludagskrár safnsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á framhaldsstigi á sviði safnsins; í myndlist,   
listfræði, safnafræði eða listasögu auk menntunar og/eða   
reynslu á sviði listkennslu eða listmiðlunar.
Reynsla á sviði safnastarfs.
Mjög góð þekking á íslenskri listasögu, góð þekking á íslenskri  
og alþjóðlegri samtímamyndlist.
Mjög góðir skipulags- og verkefnisstjórnunarhæfileikar.
Mjög góð samskiptafærni á íslensku og ensku og hæfni til að tjá 
sig í ræðu og riti.
Færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum 
viðfangsefnum. 
Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki. 
Metnaður, frumkvæði, hugmyndaauðgi og sjálfstæði í starfi.

Listasafn Reykjavíkur er lifandi og framsækinn vettvangur þar
sem tækifæri gefst til að að kynnast fjölbreytileika myndlistar og 
öðlast dýpri skilning á sögulegu, félagslegu, menningarlegu og
listrænu samhengi sköpunarverka listamanna. Safnið er til húsa
á þrem stöðum í Reykjavík: í Hafnarhúsi, á Kjarvalsstöðum og í 
Ásmundarsafni við Sigtún.

Nánar:
Umsóknarfrestur er til og með 13. júní 2018
Launakjör eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

Nánari upplýsingar um veitir Markús Þór Andrésson, deildarstjóri
sýninga og miðlunar, markus.thor.andresson@reykjavik.is,
sími 411 6400.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um störfin á 
vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknum þarf að 
fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Lausar stöður hjá 
Listasafni Reykjavíkur: 

Listasafn Reykjavíkur au lý

Lis
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Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands Velferðarráðuneytið Reykjavík 201805/1071
Heilbr.-/félagsvísindaháskólam. Landspítali, svefndeild Reykjavík 201805/1070
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201805/1069
Starfsmaður í þvottahúsi Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201805/1068
Lektor í félagsvísindum Háskólinn á Akureyri Akureyri 201805/1067
Sérfræðingur Rannsóknamiðstöð ferðamála, HA Akureyri 201805/1066
Landvörður, sumarstarf Umhverfisstofnun Austurland 201805/1065
Lögfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201805/1064
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201805/1063
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201805/1062
Rannsóknarstofustjóri Háskóli Íslands, Lyfjafræðideild Reykjavík 201805/1061
Aðjúnkt í náms- og starfsráðgjöf Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201805/1060
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201805/1059
Sálfræðingar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafj./Patreksfj. 201805/1058
Sérfræðingur í viðskiptagreind Seðlabanki Íslands Reykjavík 201805/1057
Arkitekt fyrir vöruhús gagna Seðlabanki Íslands Reykjavík 201805/1056
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201805/1055
Ljósmóðir á kvennadeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201805/1054
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201805/1053
Námsstaða deildarlæknis Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201805/1052
Starf í eldhúsi og býtibúri Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201805/1051
Sumarafleysingar á Lækjarbakka Barnaverndarstofa Hella 201805/1050
Skrifstofustarf Sýslumaðurinn á Suðurlandi Hvolsvöllur 201805/1049
Löglærður fulltrúi sýslumanns Sýslumaðurinn á Suðurlandi Selfoss 201805/1048
Móttöku- og skrifstofustarf Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201805/1047
Yfirlæknir Landspítali, hjarta/æðaþræðingastofa Reykjavík 201805/1046
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201805/1045
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari Landspítali, göngud. húð/kynsjúkdóma Reykjavík 201805/1044
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Reykjavík 201805/1043
Umsjónarm. húsa og ræstingar Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201805/1042
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201805/1041

Landslagnir óskar eftir  
pípulagningamönnum til starfa.

Umsóknir sendist á landslagnir@landslagnir.is

Uppl í síma 8974746 eða 8962908

Staða deildarstjóra  Nýsköpunarmiðstöðvar menntamála 

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu deildarstjóra Nýsköpunarmiðstöðvar menntamála.

Um er að ræða nýja stöðu á skóla- og frístundasviði og er markmiðið að styðja við innleiðingu nýrrar menntastefnu Reykjavíkur-
borgar. Deildarstjórinn vinnur náið með skrifstofustjórum fagskrifstofu en heyrir undir sviðsstjóra SFS. 

Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og stuðlar að samfellu í öllu starfi sem hefur 
velferð barna að leiðarljósi. Undir skóla- og frístundasvið heyra grunnskólar, leikskólar, frístundamiðstöðvar, skólahljómsveitir og 
Námsflokkar Reykjavíkur.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní  2018.   Um er ræða tímabundið starf til þriggja ára.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Helgi Grímsson, sviðsstjóri, sími 411 1111, netfang: helgi.grimsson@reykjavik.is og Soffía Vagnsdóttir,  
skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, sími 411 1111, netfang: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni og ábyrgð
 Stýra daglegu starfi teymis sérfræðinga á skóla- og  

 frístundasviði sem vinnur þvert á skólastig og frístundastarf. 
 Auka fagþjónustu við skóla- og frístundastarf og stuðla að   

 aukinni samhæfingu sameiginlegra verkefna í leikskólum,   
 grunnskólum og frístundastarfi.  
 Vinna að nýsköpun í skóla- og frístundstarfi á grunni aðal -  

 námskráa og menntastefnu  borgarinnar en lykilþættir hennar  
 eru: Félagshæfni, sjálfsefling, læsi, sköpun og heilbrigði.
 Styðja starfsfólk  leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva   

 við innleiðingu menntastefnu borgarinnar.
 Stofna til samstarfs við háskóla og framhaldsskóla um sím- 

 enntun og starfsþróun starfsmanna skóla- og frístundasviðs.
 Leita að og miðla niðurstöðum þróunarverkefna og rannsókna  

 á skóla- og frístundastarfi til starfsmanna og stjórnenda í   
 skóla- og frístundastarfi.

Menntunar- og hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi eða mikil starfs- og  

 stjórnunarreynsla sem samrýmist nýrri menntastefnu  
 Reykjavíkurborgar.
 Reynsla af verkstjórn og eftirfylgni innleiðingar stærri   

 þróunarverkefna í skóla- og/eða frístundastarfi.
 Vilji og frumkvæði til að leita nýrra framsækinna leiða í skóla-  

 og frístundastarfi.
 Sjálfstæð, skipulögð og öguð vinnubrögð.
 Afburðahæfni í mannlegum samskiptum.
 Jákvæðni, þrautseigja og lausnamiðuð hugsun.
 Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.



Tvö laus störf
skipulags- og byggingafulltrúi og 

menningar- og markaðsfulltrúi

Grundarfjarðarbær auglýsir laus til umsóknar tvö störf, 
starf skipulags- og byggingafulltrúa og starf menningar- 
og markaðsfulltrúa. Um er að ræða mjög spennandi störf 
í áhugaverðu umhverfi. Bæði störfin eru 100% og er ráðið 
í þau sem fyrst. Leitað er að metnaðarfullum, drífandi og 
framsýnum einstaklingum í störfin.

Starf skipulags- og byggingafulltrúa

Skipulags- og byggingafulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu 
mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, 
gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um 
mannvirki til íbúa.

Helstu verkefni:

 
útreikningar

 umhverfisnefndar

verkefnum á sviði byggingamála

Menntunar- og hæfniskröfur:

 
 

byggingareglugerð

samskiptahæfileikar

Starf menningar- og markaðsfulltrúa

markaðs- og kynningarefnis, viðburðastjórnun, vefsíðu 
bæjarins og stofnana, nefndastarfi, styrkumsóknum og 
miðlun upplýsinga til íbúa.

Helstu verkefni:

Sögumiðstöð og Samkomuhúsi

 vinabæjarsamskipti 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 
hæfileikar

samskiptahæfileikar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands  

Upplýsingar um störfin veita bæjarstjóri og skrifstofustjóri 
-

Umsóknir skulu sendast á ofangreind netföng. 
Umsóknum skal fylgja greinargóð starfsferilsskrá og 

 
umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í störfin. 

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2018.

Sveitarfélagið Strandabyggð 
auglýsir störf til umsóknar

Leikskólinn Lækjarbrekka

 
-

 

 

Laus staða deildarstjóra
Leikskólinn Lækjarbrekka auglýsir eftir leikskólakennara í 
starf deildarstjóra. Starfshlutfallið er 100% og er vinnutíminn 
8:00-16:00. 

Laus staða afleysingarstarfsmanns
Leikskólinn Lækjarbrekka auglýsir eftir starfsmanni í afleys- 
ingastarf. Starfshlutfallið er 100% og er vinnutíminn  
8:00-16:00. 

Við leikskólann er unnið metnaðarfullt starf þar sem barnið 
er í brennidepli. Mikil áhersla er lögð á málörvun og snemm- 
tæka íhlutun. Við leikskólann eru börn frá 9 mánaða aldri til 6 
ára. Leitað er eftir öflugum starfsmanni sem hefur gaman af 
börnum, býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni, 
sveigjanleika og skipulagshæfni. Einnig eru áreiðanleiki og 
frumkvæði góður kostur. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 9. ágúst 2018.

Menntunar og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veitir:
Ingibjörg Alma Benjamínsdóttir, leikskólastjóri,  
sími 451 3411, netfang leikskolastjori@strandabyggd.is

Umsóknir með starfsferilsskrá og afriti prófskírteina ásamt 
upplýsingum um meðmælendur sendist á  
leikskolastjori@strandabyggd.is eða Leikskólinn Lækjar- 
brekka, Brunngötu 2, 510 Hólmavík

Lausar stöður við Grunn og Tónskólann  
á Hólmavík 2018-2019

 Um er að ræða samkennslu í 1. – 2. bekk. 
 Allar almennar kennslugreinar en áhersla er lögð 
 á þemabundin verkefni

 Um er að ræða samkennslu í 5. – 7. bekk. 
 Meðal kennslugreina: íslenska, tungumál, stærðfræði og 

náttúrugreinar og áhersla á þemabundin verkefni. 

 Um er að ræða skólaíþróttir og sund og þjálfun íþrótta-
greina í samstarfi við íþróttahreyfinguna.

 
trommur 

 
stundastarfi.

Leitað er eftir einstaklingum með góða skipulagshæfileika og 
mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af samkenns-
lu árganga og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eigin-
leikar. Umsækjendur skulu hafa hreint sakavottorð.  
Um 100% störf er að ræða. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitar-

Umsóknarfrestur er til 5. júní 2018.

Nánari upplýsingar veitir:
 

netfang skolastjori@strandabyggd.is

Umsóknir með starfsferilsskrá og afriti prófskírteina  
ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist á 

Hólmavík, Skólabraut 20-22, 510 Hólmavík

Grunnskólinn á Hólmavík

Starfsmaður óskast í búsetu hjá  fatlaðri konu 
á Hólmavík frá 1. ágúst. 
Starfið krefst mikillar þolinmæði og jákvæðni.  
Starfsmenn annast viðkomandi og sjá um öll heimilisstörf. 
Laun samkvæmt kjarasamningi VerkVest. 

Umsóknarfrestur er til 1. júní. 
 

Höfðagötu 3, 510 Hólmavík sem einnig veitir nánari  
upplýsingar í síma 842-2511. kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í Kópasteini 

· Deildarstjóri í Austurkór 

· Deildarstjóri í Baug 

· Deildarstjóri í Fífusölum 

· Deildarstjóri í Kópahvol 

· Deildarstjóri í Læk  

· Deildarstjóri í Rjúpnahæð 

· Deildarstjóri í Sólhvörfum  

· Fólk í sérkennslu í Fífusölum  

· Leikskólakennari eða starfsmaður í Læk 

· Leikskólakennari í Arnarsmára 

· Leikskólakennari í Austurkór  

· Leikskólakennari í Baug 

· Leikskólakennari í Dal  

· Leikskólakennari í Kópahvoli  

· Leikskólakennari í Núp 

· Leikskólakennari í Rjúpnahæð  

· 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  

· Stuðningsaðili í Rjúpnahæð   

Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður dægradvalar í   
Álfhólsskóla 

· Aðstoðarmaður frístundar í Hörðuvallarskóla  

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í   
Álfhólsskóla 

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla 

· Dönskukennari í Kársnesskóla 

· Enskukennari í Hörðuvallaskóla  

· Forstöðumaður frístundar í Hörðuvallaskóla 

· Íslensku kennari á unglingastigi í Álfhólsskóla  

· Kennari í hönnun og smíði í Kársnesskóla  

· Kennari í íslensku sem annað mál í Álfhólsskóla

· Kennari í leiklist og/eða dans í Álfhólsskóla  

· Laus staða kennara á yngsta stig í   
Kársnesskóla 

· Matreiðslumaður í Kópavogsskóla 

· Smíðakennari í Kársnesskóla  

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla  

· Umsjónarkennari á miðstig í Smáraskóla  

· Umsjónarkennari á miðstigi í Álfhólsskóla 

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Smáraskóla  

· Þroskaþjálfi eða sérkennari í Kársnesskóla 

Velferðarsvið

· Sérkennari/þroskaþjálfi í sérdeild einhverfra  

· Starfsmaður óskast í sértæka    
stuðningsþjónustu 

· Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks  

· Deildarstjóri óskast á heimili fyrir fatlað fólk 

· Sjúkraliði óskast í sértæka   
stuðningsþjónustu 

Annað

· Sálfræðingur óskast við skólaþjónustu   
Kópavogs 

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
þjónustu

· Forstöðumaður íþróttahúss Vatnsendaskóla  

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



Bacco Seaproducts  – Dalshraun 3 – 220 Hafnarfjörður –  Po Box 415
222 Hafnarfjörður – Sími: 414 8100  –  www.baccoseaproducts.is
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Öllum umsóknum verður svarað 
Umsóknarfrestur er til og með 5. júní nk.

Umsóknir skulu berast í gegnum 
www.alfred.is/starf/19054

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir 
grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni til 
����������	�
���

BACCO SEAPRODUCTS er leiðandi fyrirtæki í 
markaðssetningu á íslenskum sjávarafurðum sem 
byggir á áralangri reynslu. Fyrirtækið starfar á öllum 
helstu markaðssvæðum heims fyrir sjávarafurðir.

Sölumaður sjávarafurðaSérgreinastjóri útikennslu
Laus er til umsóknar staða sérgreinastjóra útikennslu í Álf-
heimum. Helstu verkefni eru að skipuleggja og hafa umsjón 
með verkefnum sem tengjast útikennslu.  Sérgreinastjóri 
vinnur í nánu samstarfi við stjórnendateymi leikskólans og 
er starfið í stöðugri þróun. Í Álfheimum eru 84 börn á fjórum 
deildum. Leikskólinn verður 30 ára á þessu ári og er hafinn 
undirbúningur að stækkun hans um tvær deildir. Álfheimar 
eru grænfánaskóli sem er alþjóðleg umhverfisviðurkenning 
er nýtur virðingar víða í heiminum. Um er að ræða tákn um 
árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum, þar sem 
lögð er áhersla á að bæta daglegan rekstur skóla, draga úr 
sóun og neyslu. Rík áhersla er lögð á samskipti og vellíðan 
í gegnum leik sem er aðalkennsluaðferð skólans. Öll börn 
leikskólans fara í skógarferð einu sinni í viku, auk þess er 
leikskólinn í samstarfsverkefni með Vallaskóla sem ber 
heitið Gullin í grenndinni.

Menntun og hæfniskröfur                                             

Starfið hentar jafnt körlum sem konum og launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 

Þórhallsdóttir, leikskólastjóri, í síma 480 3242. Umsóknir 
ásamt ferilskrá sendist á netfangið alfheimar@arborg.is 

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2018.

Hefur þú brennandi áhuga á markaðsmálum, ert 
frábær að tengjast fólki og með metnað til að læra 
nýjustu tækni í netmarkaðssetningu? Ef svo er gæti 
þessi staða hentað þér.

Sem viðskiptastjóri hjá Meniga gegnir þú lykilhlutverki 
í að koma nýjustu vörum og þjónustuleiðum Meniga á 
framfæri við framsæknustu fyrirtæki landsins. 

Þú munt meðal annars vera í reglulegu sambandi 
og bera ábyrgð á samskiptum við: 

• Sölu- og markaðsstjóra hjá mörgum af stærstu 
fyrirtækjum landsins 

• Lykilstjórnendur lítilla- og meðalstórra 
fyrirtækja á Íslandi 

Þú yrðir hluti af vaxandi sölu- og markaðsteymi 
á Íslandi, sem hefur það markmið að stækka hóp 
núverandi viðskiptavina og vera leiðandi fyrirmynd 
fyrir nýja markaði Meniga erlendis.

Starfslýsing:
• Sala og ráðgjöf til íslenskra fyrirtækja

• Utanumhald og uppbygging viðskiptatengsla 
við fjölbreyttan hóp fyrirtækja

• Þátttaka í þróun á nýjustu tækni á sviði 
markaðs- og sölumála

• Þátttaka í hugmyndavinnu og undirbúningi 
kynningarefnis 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

• Reynsla af sölustörfum og/eða ráðgjöf 

• Góð þekking og/eða reynsla af 
markaðsgreiningum og markaðsstarfi

• Tölfræðiþekking og gagnalæsi 

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar 

• Mjög gott vald á íslensku og ensku

Um er að ræða fullt stöðugildi á skrifstofu Meniga í 
Turninum Kópavogi.
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní 2018. 
Sótt er um starfið á vef Meniga: meniga.com/jobs

Viðskiptastjóra
Meniga óskar eftir
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Við viljum bæta við okkur spræku fólki 
til að mæta áskorunum framtíðarinnar 
og vinna með okkur að fjölbreyttum 
og spennandi verkefnum.

kynntu þér málið nánar á 
www.vso.is

Jarðtækni
Hönnun, eftirlit og almenn ráðgjöf við jarðtækni, grundun 
mannvirkja, bergtækni og jarðfræði. 

Byggðatækni
Hönnun vega, gatna, stíga og veitukerfa, 
áætlanagerð og framkvæmdaeftirlit. 

Önnur störf
Einnig eru laus störf m.a. við verkefnastjórnun, 
burðarvirkjahönnun og hönnun lagna- og loftræsikerfa. 

Við erum
60 ára og síung
og stolt af verkum okkar 
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Háskólinn í Reykjavík    |    Menntavegi 1    |    101 Reykjavík    |    Sími 599 6200    |    www.hr.is

Mannauðssvið Háskólans í Reykjavík leitar að kraftmiklum einstaklingi 
í fjölbreytt og krefjandi starf mannauðssérfræðings.

Mannauðssérfræðingur

STARFSSVIÐ

– Ráðgjöf og þjónusta við starfsmenn  
og stjórnendur

– Þátttaka í mótun stefnu og eftirfylgni með 
ferlum á sviði mannauðsmála

– Ráðningar og móttaka nýliða

– Fræðsla og þjálfun

– Skráning og viðhald upplýsinga í kerfum  
og ýmis umsýsla

– Upplýsingamiðlun, viðhald á innri vef, 
fréttabréf o.fl. 

– Umsýsla og þjónusta við erlenda starfsmenn

HÆFNISKRÖFUR

– MSc-gráða á sviði mannauðsstjórnunar 

– Reynsla af sambærilegu starfi eða 
mannauðsstjórastarfi 

– Framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum

– Mikil skipulagshæfni

– Frumkvæði og sjálfstæði

– Reynsla af H3 er kostur

– Fagmennska og vilji til að veita  
frábæra þjónustu

– Mjög góð enskukunnátta er skilyrði

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Elín Guðlaugsdóttir (sigridureg@ru.is) framkvæmdastjóri 
mannauðs og gæða. Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is/storf. 
Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2018.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að 

auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag 

með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar 

deildir háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og 

verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í 

Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er 

áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. 

Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3700 í fjórum deildum og starfa 

um 250 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.



Brú yfir Fossvog. Deiliskipulag. Tillaga á vinnslustigi. 
Reykjavíkurborg og Kópavogsbær hafa samþykkt að kynna sameiginlega tillögu á vinnslustigi að deiliskipulagi brúar fyrir Foss- 
vog skv. 40. gr. laga nr. 123/2010 ásamt umhverfisskýrslu sbr. 7. gr. laga nr. 105/2006. Í tillögunni er gert ráð fyrir um 270 m langri 
brú yfir voginn frá Kársnesi að flugbrautarenda Reykjavíkurflugvallar. Markmið tillögunar er að bæta samgöngutengingar milli 
Reykjavíkur og Kópavogs og styðja við vistvæna samgöngukosti. Brúin verður fyrir umferð gangandi, hjólandi og almennings-
samgöngur. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2500 ásamt skýringarmyndum og greinargerð með umhverfisskýrslu dags. 
30. apríl 2018.  

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 og í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga og fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00. Á eftirfarandi 
vefslóðum Reykjavíkurborgar og Kópavogsbæjar er að finna gögn tillögunnar; greinargerð, uppdrátt og umhverfisskýrslu: 

Óskað er eftir að ábendingar við vinnslutillöguna berist fyrir 20. júní 2018.  
Ábendingar er hægt að senda á sveitarfélögin, hvort heldur sem er: 

 skipulag@kopavogur.is.

 skipulag@reykjavik.is.

Björn Axelsson, skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Birgir Hlynur Sigurðsson, skipulagsstjóri Kópavogs

Tilboð óskast í leigu 

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

Tilboð óskast í leigu á lóðum úr  
Patreksfjarðarflugvelli

 Lýsing
Um er að ræða leigu á tveimur afmörkuðum lóðum á 
aflagðri flugbraut í Patreksfirði. Lóðirnar eru staðsettar 
við vesturenda flugbrautarinnar og eru u.þ.b. 36m x 165m 
að stærð hver um sig eða um 12.000 m2 að stærð sam-
tals. Lóðirnar geta hentað undir ýmsa starfsemi þar sem 
flugbrautin myndar gott athafnasvæði með góðu aðgengi. 
Aðkoma að lóðunum er um sérveg frá Örlygshafnarvegi og 
meðfram flugbrautinni.

Forsendur
Lóðirnar leigjast saman í núverandi ástandi og eru 
áhugasamir tilboðsgjafar hvattir til að kynna sér vel 
aðstæður á staðnum. 
 Ársleiga af lóðunum er 500.000 kr. Leiguverð skal taka  

 breytingum í samræmi við vísitölu neysluverðs. Leiguverð  
 er greitt fyrirfram fyrir eitt ár í senn, í fyrsta sinn við  
 upphaf leigusamnings.
 Gerður verður ótímabundinn leigusamningur sem verður  

 óuppsegjanlegur fyrstu tvö ár leigutímans. Frá þeim tíma  
 er gagnkvæmur 1 árs uppsagnafrestur.

Leitað er eftir tilboðum í leigurétt lóðanna miða við ofan-
greindar forsendur. Boðið leiguréttargjald skal greitt að  
fullu við upphaf leigusamnings. Lóðareigandi mun taka 
hæsta boði en áskilur sér rétt til að hafna öllum boðum. 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105  
Reykjavík fyrir kl. 10.00 þann 20. júní 2018, ekki verður  
haldinn sérstakur opnunarfundur vegna skila á tilboðum. 

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru  

neðangreindar stöður lausar til umsóknar.

-

Umsóknarfrestur er til 3. júní 2018 en ráðið er í stöður-
nar frá 1. ágúst 2018.

-

Skólastjóri

STUTT STARFSLÝSING

·  Móttaka viðskiptavina í sýningarsal og þjónustumóttöku

·  Símsvörun og umsjón með samskiptum á netinu og í tölvupósti

·  Aðstoð við reynsluakstur á nýjum og notuðum bílum

·  Umsjón með sýningarsal, Volvo lounge

 og undirbúningi sýninga

·  Skráning í CRM kerfi og upplýsingatæknikerfi Brimborgar

Móttökuritari í sýningarsal og 
þjónustumóttöku Volvo á Íslandi

HÆFNISKRÖFUR

· Framúrskarandi þjónustulund

· Færni í notkun Word, Excel,  

 Navision, AX og CRM

· Stundvísi og áreiðanleiki

· Bílpróf skilyrði

· Góð íslensku- og enskukunnátta

Vinnutími er frá 08:00-17:00 alla virka daga.  
Sæktu um á brimborg.is fyrir 4. júní 2018.

Brimborg óskar að ráða síma- og móttökuritara fyrir Volvo lúxusbíla í nýjan 
og glæsilegan Volvo sýningarsal og þjónustumóttöku að Bíldshöfða 6 í Reykjavík. 
Komdu í góðan og samheldinn hóp frábærra starfsmanna í framúrskarandi vinnuumhverfi 
og taktu þátt í að skapa lúxusupplifun fyrir viðskiptavini Volvo á Íslandi.

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir 
bílar frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og 
bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi 
þjónustu. Bílaleiga er hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri 
eða lengri tíma.
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Aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar 2018-2030  
tillaga til auglýsingar

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar auglýsir hér með tillögu 
að aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2018-2030 samkvæmt 
1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 ásamt umhverfis- 
skýrslu skv. 7 gr. laga nr. 10/2006 um umhverfismat áætlana.

Nýtt aðalskipulag tekur til tímabilsins 2018-2030 og er  
endurskoðun á aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025. 
Skipulagstillagan ásamt forsendum,umhverfisskýrslu og 
fylgigögnum mun liggja frammi á sveitarskrifstofu  
Eyjafjarðarsveitar milli 28. maí til 9. júlí 2018 og hjá Skipu-
lagsstofnun í Borgartúni 7b í Reykjavík. Tillagan er einnig 
aðgengileg á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar, esveit.is. Þeim 
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við skipulagstillöguna til 
mánudagsins 9. júlí 2018. Athugasemdir skulu vera  
skriflegar og skulu berast á sveitarskrifstofu Eyjafjarðar- 
sveitar, Skólatröð 9, Hrafnagilshverfi, 601 Akureyri, eða í 
tölvupósti á esveit@esveit.is.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Eyjafjarðar

ÚTBOÐ
LEIKSKÓLINN ÁLFABORG, 

REYHOLTI Í BLÁSKÓGABYGGÐ
UPPSTEYPA OG UTANHÚSSFRÁGANGUR

Fyrir hönd Bláskógabyggðar er óskað eftir tilboðum í 1. áfanga  
framkvæmda vegna Leikskólans Álfaborgar í Reykholti, 
Bláskógabyggð.
  
Um er að ræða uppsteypu og allan utanhússfrágang.
Helstu verkþættir eru burðarvirki, einangrun, klæðning og þakefni, 
gluggar og hurðir, lagnir í grunni og ídráttarrör. 

Nokkrar magntölur:
- Mót:   2.600 m²
- Bendistál:  21.600 kg
- Steypa:   233 m3

- Klæðning utanhúss:   373 m²
- Gluggar og hurðir:  17 m²
- Þakefni:   646 m²

Heildarverklok eru 1. janúar 2019.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt. Senda skal ósk um gögn á 
tölvupóstfang verkis.selfoss@verkis.is með nafni fyrirtækis, 
heimilisfangi og síma.

Kynningarfundur verður haldinn á verkstað 5. júní kl. 14:00.

Tilboðum skal skila til Verkís, Austurvegi 10, Selfossi fyrir kl. 14:00, 
18. júní 2018, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóð- 
endum, sem þess óska.
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ÚTBOÐ
Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið:

Urriðaholt – Malbikun göngustíga 2018

Verkið felst í jarðvegsskiptum, jöfnun yfirborðs 
stíga með mulningi og malbikun þeirra í nýju 
íbúðahverfi í Urriðaholti.

Verkinu skal lokið fyrir 15. september 2018.

Helstu magntölur eru:
     • Jöfnun og hreinsun í stígstæðum    6.400  m2

      • Burðarlag         360  m3

     • Mulningur          270  m3

     • Malbikun      6.370  m2

      • Jarðstrengir                                             300  m
     • Uppsetning ljósapolla                            50 stk

Útboðsgögn er hægt að nálgast hjá Eflu verkfræði-
stofu, fimmtudaginn 24. maí 2018, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.

Tilboð verða opnuð hjá Eflu verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, föstudaginn 8. júní 
2018, kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum 
er þess óska.
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ÚTBOÐ
Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið:

Urriðaholt – Malbikun gatna 2018
Verkið felst í jarðvegsskiptum, upphækkun 
brunna og niðurfalla, malbikun gatna og gerð 
kantsteina í nýju íbúðahverfi í Urriðaholti.

Verkinu skal lokið fyrir 15. september 2018.

Helstu magntölur eru:
     • Heflun og þjöppun yfirborðs 13.500  m2

     • Efra burðarlag                             1.300  m3

     • Malbikun                                      16.300  m2

     • Gerð kantsteina                         700   m
     • Upphækkun á brunnum                        100 stk
     • Upphækkun á niðurföllum         31  stk

Útboðsgögn er hægt að nálgast hjá Eflu verkfræði-
stofu, fimmtudaginn 24. maí 2018, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.

Tilboð verða opnuð hjá Eflu verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 7. júní 
2018, kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum 
er þess óska.

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
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RARIK 18002
Aðveitustöð 
Breiðdalsvík

Nýbygging aðveitustöðvarhúss

Um er að ræða byggingu úr steinsteypu
og stáli, ein hæð og lagnakjallari. Húsið 
er að stærri hluta einangrað og klætt að 

utan með álklæðningu.

Helstu magntölur: 

Steinsteypa: 190 m³

Mót: 1.280 m²

Steypustyrktarstál: 12.800 kg

Byggingastál: 2.900 kg

Verkinu skal lokið eigi síðar en
31. janúar 2019.

Útboðsgögn er hægt að sækja 
án greiðslu, á vef RARIK

www.rarik.is (útboð í gangi),
frá og með þriðjudeginum

29. maí 2018.

Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK,
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir 

kl. 14:00, þriðjudaginn 12. Júní 2018. 
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist 

þeirra bjóðenda, sem óska að 
vera viðstaddir.

ÚTBOÐ

Embætti skólameistara  
Verkmenntaskóla Austurlands

Auglýst er laust til umsóknar embætti skólameistara 
Verkmenntaskóla Austurlands. Nánari
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Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2018.

 
 
 
 
 
 
Verkmenntaskólinn á Akureyri   
auglýsir eftir sálfræðingi í 50%     
stöðu og 100% stöðu náms- og      
starfsráðgjafa. 

Sjá nánar á Starfatorgi.  
Skólameistari 
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ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Frakkastígur 8C og D
NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Vorum að fá í sölu 39 íbúðir við Frakkastíg 8C og D. Um er að ræða 35 2ja herbergja 
íbúðir og fjórar 4ra herbergja íbúðir. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. Húsin 
munu tengjast skjólgóðum lokuðum garði. 

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

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

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

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

OPIÐ HÚS 
LAUGARDAGINN 

26. MAÍ 
KL. 13-14

Stærð frá 56,5 fm – 150 fm.
Verð frá 41,9 millj. 

Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

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

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

Hlíðarendi
FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Arnarhlíð 1 er nýtt 40 íbúða lyftuhús við Hlíðarenda. Húsið er einangrað og klætt að 
utanverðu með sléttri álklæðningu. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðunum 
verður skilað fullbúnum fyrir utan megin gólfefni; uppþvottavél og ísskápur fylgja. 
Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar. Svalir eru á öllum íbúðunum. Einnig er stórt 
sameiginlegt útisvæði á hverri hæð.

Áætluð afhending í júní 2018
Stærð frá 57 fm – 112 fm.
Verð frá 39,8 millj.

18 íbúðir seldar

OPIÐ HÚS 
LAUGARDAGINN 

26. MAÍ 
KL. 12-13

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



Frekari upplýsingar veitir Snorri Björn Sturluson lögmaður í síma 699-4407 eða snorri@domusnova.is

BÚÐARFLÖT 6
GARÐABÆR/ÁLFTANES

LAUGARDAGINN  26. MAÍ, KL. 14:00 - 15:00
hús!Opið

Runólfur Gunnlaugsson 
viðsk.fr.
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
viðsk.fr. MBA 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Fosshóll – Gistihús við Goðafoss

Gistihúsið Fosshóll stendur við þjóðveg 1 við náttúruperluna Goðafoss. Þar hefur verið rekin gisti- og veitingasala frá árinu 1927. Á Fosshóli eru 23
herbergi í þremur byggingum sem rúma samtals yfir 50 gesti. Veitingarstaður er í aðalbyggingunni og tekur um 60 manns í sæti. Húsakostur er alls 997
fm og almennt í góðu ástandi, innan sem utan. Eignarland er um 7,4 hektarar við þjóðveg 1 og að Skjálfandafljóti. Einnig fylgja rúmlega 50 hektarar 
af erfðafestulandi.   Rekstur hefur gengið vel undanfarin ár og skilað góðri afkomu. Herbergjanýting hefur verið mjög góð og fjölga mætti herbergjum
verulega. Með opnun Vaðlaheiðarganga styttist vegalengdin til Akureyrar til muna og um möguleikar á heilsársstarfsemi aukast. Hér er í boði mjög
áhugaverður kostur sem býr yfir óþrjótandi möguleikum. Hér má sjá myndband frá staðnum : https://youtu.be/97k1cKhXmzo
Verð 170 m.  Nánari upplýsingar veitir Brynjar s: 698 6919

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

www.talentradning.i
Ums j

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 

52 1600
Bryndís
GSM: 773 7400



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

Verð: 107,0 millj.

Fallegt, vel skipulagt og mikið  
endurnýjað 325 fm (Ca 340 fm með sólskála) 
einbýlishús á tveimur hæðum með  
��������	�
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Fjögur svefnherbergi,  
3 stofur 3 baðherbergi

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Verð: 69,5 millj.

Skemmtilegt raðhús á þremur hæðum  

Skráð stærð 218,8 fm auk bílageymslu  

Í kjallara er 2ja herbergja aukaíbúð  

Mjög falleg aðkoma og garður
Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Dalsel 5
109 Reykjavík

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 16:45 - 17:30

Verð: 78,9 millj.

Nýlegt og fallegt 150 fm parhús
Staðsteypt hús á einni hæð
Glæsilegt opið stofu og eldhúsrými
Mikil lofthæð og stórir gluggar
3 herb., stórt þvottahús og geymsluloft
Frágengin lóð, verönd og pottur

Austurkór 139
203 Kópavogur

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 17:00 - 17:30

Verð: 71,9 millj.

Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á besta stað í 
Urriðaholti 170,3 fm þar af tvær geymslur  
Tvennar svalir, til suðurs og austurs  
Stæði í bílageymslu með geymslu inn af  
Til afhendingar í maí  
Veglegt 10 íbúða lyftuhús  

Holtsvegur 47 íbúð 301
210 Garðabær

OPIÐ HÚS
mánudaginn 28.maí  kl. 12:15 - 12:45

Verð: 41,9 millj.

Falleg og mjög vel skipulögð íbúð
Næst efsta hæð, alls 82,9 fm
Frábært innra skipulag
Gott opið stofu og eldhúsrými
Tvö góð svefnh., stæði í bílageymslu
Sér þvottahús, sólríkar svalir

Reiðvað 7
110 Reykjavík

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 18:00 - 18:30

Heiðarás 18
110 Reykjavík

Verð: 45,9 millj.

Falleg og talsvert endurnýjuð efri hæð

Frábært skipulag, miklir möguleikar

Eignin er skráð 95,2 auk rislofts

Skv. teikningu 3 svefnherbergi

Góður stigi kominn á risloft

Hólmgarður 20
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 30. maí kl. 17:00-17:30

Nánari upplýsingar veitir: 

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929
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VERÐ:
36.8M

TVÍBÝLI

HRINGBRAUT 76 220 HAFNARFJÖRÐUR

2-3 herb. 77.5m2 Gott skipulag 

ÚTLEIGUHERBERGI Í KJALLARA!

VILBORG G. HANSEN 895 0303

Opið hús Sun. 27. maí frá kl. 15:00-15:30

VERÐ:
TILBOÐ

EINBÝLISHÚS

SAFAMÝRI 89 108 REYKJAVÍK

26 herb. 530.2m2 LAUST VIÐ KAUPSAMNING

TÆKIFÆRI TIL ÚTLEIGU

VILBORG 895 0303 | GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Mið. 30. maí frá kl. 17:15-17:45

VERÐ:
32.9M

EINBÝLISHÚS

HÁSTEINSVEGUR 825 STOKKSEYRI

Við Stokkseyrarfjöru.

SIGURÐUR FANNAR 897 5930

148.5m25 herb. Laust til afhendingar

VERÐ:
84.9M

PARHÚS

RAUÐAGERÐI 30A 108 REYKJAVÍK

6 herb. 217.1m2 Rúmgott parhús 

 Miðsvæðis í Reykjavík

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447
VERÐ:

Tilboð

EINBÝLISHÚS

ÍSALIND 2 201 KÓPAVOGUR

5 herb. 213.4m2 Sérlega vandað

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

Glæsilegt einbýlishús í Lindahverfi.

PANTIÐ SKOÐUN

VERÐ:
38.5M

FJÖLBÝLISHÚS

LAUGARNESVEGUR 62 105 REYKJAVÍK

74m2

BÖÐVAR 660 4777  | GUNNLAUGUR 844 6447

3 herb.

VERÐ:
35M

JÖRÐ

JÖRÐIN SKJALDARTRÖÐ II 365 SNÆFELLSBÆR

87.2 HEKTARAR Fallegt útsýni er upp

á Snæfellsjökul og niður að Lóndröngum.

HÉÐINN B. ÁSBJÖRNSSON 848 4806
VERÐ:

68.5M

Einbýlishús

NÝLENDUGATA 20A 101 REYKJAVÍK

6 herb. 163m2 Laust við kaupsamning

Aukaíbúð hentug til útleigu.

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Opið hús Sun. 27. maí frá kl. 14:30-15:00

VERÐ:
47.5M

FJÖLBÝLI

STÓRAGERÐI 38 108 REYKJAVÍK

4-5 herbergi 109m2

Auka herbergi í kjallara – 3. Hæð

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

Opið hús Mán. 28. maí frá kl. 17:00-17:30

Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús 
á fallegum útsýnisstað í Helgafellslandi, 
Mosfellsbæ, með glæsilegu útsýni til 
suðurs og vesturs. Húsið hefur tvo 
megin innganga með lyftu þar sem 
annars vegar eru 4 hæðir, hús 31-33 og 
hins vegar 3 hæðir hús 35-37, ásamt 
sameiginlegri lokaðri bílageymslu.

GERPLUSTRÆTIOPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 27. MAÍ FRÁ KL. 13:00-14:00

Frábær staðsetning



KÓPAVOGSBRÚN 2-4 SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 27. MAÍ FRÁ KL. 15:00-16:00

STÆRÐ FRÁ: 147.5m2

NÁNARI UPPLÝSINGAR
AUKA ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ

LYFTA OG STÓR STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Vandaðar íbúðir í nýju hágæða átta 
íbúða fjölbýlishúsi við Kópavogsbrún.
Íbúðirnar eru fjögurra herbergja, frá 
168,8 að stærð og hannaðar með 
hámarksnýtingu rýma,notkunargildi og 
góða hljóðeinangrun að leiðarljósi.
Auka íbúðarrými á jarðhæð með 
sér inngang og salerni fylgir sumum 
íbúðunum.

Böðvar
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali
Lögfræðingur
660 4777
bodvar@fastborg.is

FRAKKASTÍGSREITUR

Nýjar hágæða íbúðir í 101 Reykjavík.

Metnaðarfull hönnun íbúðarhúsnæðis 
á þessum einstaka stað í miðborg 
Reykjavíkur.

67 íbúðir og verslanir/veitingastaðir 
á jarðhæðum við Frakkarstíg og 
Hverfisgötu.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
STÆRÐ FRÁ:

56.5m2 - 178.3m2

VERÐ FRÁ:

40.9M

Þóra Birgisdóttir
Framkvæmdastjóri, 
Lögg. fasteignasali

Gunnlaugur
Þráinsson
löggiltur fasteignasali

Böðvar
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali

777 2882
thora@fastborg.is

844 6447
gunnlaugur@fastborg.is

660 4777
bodvar@fastborg.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 27. MAÍ FRÁ KL. 13:00-14:00



NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS    LANDMARK LEIÐIR ÞIG HEIM 
LANDMARK FASTEIGNASALA  |  HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)  | 201 KÓPAVOGUR  |  SÍMI: 512 4900  |  LANDMARK.IS  

LANDMARK FASTEIGNASALA   |    HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)    |    201 KÓPAVOGUR     |    SÍMI: 512 4900    |    WWW.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 

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

GERPLUSTRÆTI 2-4, 
270 MOSFELLSBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

7
EIGNIR
EFTIR

GRENIÁS – 210 GBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 77,9 millj. 
Sveinn s. 6900.820

ÁSAKÓR 1, ÍB.203 – 203 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 59,9 millj. 
Sveinn s. 6900.820

RJÚPNASALIR 8 – 201 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 52,5 millj.
Sveinn s. 6900.820

STAFNASEL 4 – 109 RVK.

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 85 millj.
Þórarinn s. 770 0309

VINDAKÓR 8, ÍB.410 – 203 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 61,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

SELMÝRARVEGUR 13 – GRÍMSNESI

V. 34,9 millj.                                                        Þórarinn s. 770 0309

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

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

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



NÝTT  HVASSALEITI 31 í Rvk  ENDURBÆTT�
������������M�$�������������~C�NN����~C��N���BÍLSKÚR 
195,8 fm |  Raðhús |  verð 79,9 |   Andri 690 3111�

LANDMARK FASTEIGNASALA   |    HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)    |    201 KÓPAVOGUR     |    SÍMI: 512 4900    |    WWW.LANDMARK.IS �

HOLTSBÚÐ 67 í Gbæ AUKAÍBÚÐ M/SÉRINNGANG�

1 ���������MF$�������������~���N����~F�NN��STÓR BÍLSKÚR 

192,6 fm |  einbýli |  verð 94,9 |   Sigurður 896 2312�

NÝTT   MIÐBRAUT 3 í Brekkuskógi ��
@�����������������DD��M�NN�
�������
"G��������$���
71,6 fm | sumarhús m/gestah |  verð 24,9 |  Þórey 663 2300�

NÝTT   VINDÁS 1 í Rvk (íb 302)  BÍLSKÚR�
1 ���������MF$�������������~��~C����~���C��SUÐURSV & ÚTSÝNI 

104,8 fm |  3ja herb.  |  verð 36,9  |   Þórey &  Inga 897 6717�

NÝTT   GERPLUSTRÆTI 10D & 12 Í Mosó �
������������M�$�������������~��NN����~���N��NÝBYGGING 
115 - 140 fm |  4ra - 5 herb.  |  verð frá 49,9|   Inga 897 6717�

NÝTT   BARÐASTAÐIR 7 í Rvk GARÐUR�

9������������MD$�������������~C�NN����~D��N��LAUS FLJÓTLEGA �
109,3 fm | 3ja herb |  verð 47,9 |  Þórey 663 2300�

NÝTT   VÆTTABORGIR 2 í Rvk  GARÐUR�
9������������MD$�������������~D�NN����~D��N�����SÉRINNGANGUR 
96,6 fm |  4ra herb.  |  verð 42,9 |   Þórey 663 2300�

NÝTT  SKÓLABRAUT 5 á Seltjarnarnesi�

1 ��������MF$�������������~M�~C����~��NN��MIKIÐ ENDURBÆTT 

54,6 fm | 2ja herb |  verð 33,9 | Andri 690 3111�

KLUKKUBERG 25 *���
�{����

������������M�$�������������~C�NN����~���N���SÉRINNGANGUR 

107,3 fm |  4ra herb |  verð 44,9 |   Eggert 690 1472�

NÝTT  ÁLAKVÍSL 7c í Rvk   SÉRINNGANGUR�

7������������ME$�������������~���N����~F�NN��STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 

133,9 fm  | 4ra herb |  verð frá 46,9 |  Eggert 690 1472�

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS  -  FRÍTT SÖLUVERÐMAT   �

NÝTT  ESKIHLÍÐ 20A í Rvk LEIGUMÖGULEIKAR�

������������M�$�������������~��NN����~���N��HERBERGI Í KJALLARA 

123,9 fm | 4ra herb | verð 52,9 | Eggert 690 1472�

BLIKANES 10 í Gbæ ENDURBÆTT AÐ UTAN�
9������������MD$�������������~��NN����~���N�MIKLIR MÖGULEIKAR �
257,5 fm | einbýli |  verð 89,9 |  Þórey 663 2300�

OPIÐ HÚS 

LÆKKAÐ VERÐ OG LAUST TIL AFHENDINGAR�

OPIÐ HÚS 

TVÆR ÍBÚÐIR EFTIR .. LYFTUHÚS 
SÉRINNGANGUR / BÍLAKJALLARI / VERÖND 

ÍBÚÐ FYRIR 65 ÁRA OG ELDRI  

OPIÐ HÚS 

AÐ AUKI ER 130 - 140 FM ÓSKRÁÐ RÝMI Í KJALLARA  



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

2ja og 3ja herbergja íbúðir 
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Flestallar íbúðir með  
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Íbúðir tilbúnar til afhendingar.

'���A�#$����BD
%!H����I 107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita : 

Jón Rafn Valdimarsson
�=������
�$���
��
Sími: 695 5520
�������J���������


Gunnar S. Jónsson 
�=������
�$���
��
Sími: 899 5856
������J���������


Þórunn Pálsdóttir 
�=������
�$���
��
Sími: 773 6000 
�+�����J���������


Jason Ólafsson
�=������
�$���
��
Sími: 775 1515 
��

J���������


OPIÐ HÚS
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Senter

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

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

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

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Senter

Nánari upplýsingar um íbúðirnar: www.vefarastraeti.is

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

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

Opið hús 15:00 - 15:30, sunnudaginn 27. maí

Verð frá 49.900.000 kr. - 51.900.000 kr.  Aðeins fjórar íbúðir eftir.

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 4 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. 
tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 
5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á 
gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi. Úr stofunum er gengið 
út á svalir/garð. 

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

Opið hús 16:00 - 16:30, sunnudaginn 27. maí

Friggjarbrunnur 53

Skyggnisbraut 4 og 6

Vefarastræti 32-38

Opið hús 16:00 - 16:30, sunnudaginn 27. maí

Opin hús
um helgina!

Fullbúnar íbúðir í lyftuhúsi við Friggjarbrunn 53 í Úlfarsárdal. Íbúðirnar eru allar fullbúnar þriggja til fjögurra herbergja.  Eldhús með heimilistækjum frá AEG og innréttingar frá 
HTH. Gott skápa og borðpláss. Baðherbergi eru flíslögð á gólfi og að hluta til á veggjum og einnig með innréttingu frá HTH, veggsalerni og góðri sturtu. Sér flisalagt 
þvottahús er í öllum íbúðum. Tvö til þrjú svefnherbergi sem eru öll rúmgóð og með fataskápum. Út frá stofu er ýmist svalir eða verönd. Harðparket á gólfi frá Húsasmiðjunni. 
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílastæðahúsi. Húsið er steinað að utan.  Virkilega fallegar íbúðir á vinsælum stað og fallegur útsýni í hverfi sem á er í hraðri uppbyggingu.



DUGGUVOGUR, 104 REYKJAVÍK

Borg fasteignasala 519-5500 kynnir til sölu þrjú  
atvinnu og iðnaðarhúsnæðabil við Dugguvog í 
Reykjavík. Bilin skiptast í eftirfarandi bil:

491,2 fermetra á einni hæð Húsnæðið er tvískipt, 
í fremri hlutanum er ca 250 fm verkstæðishús sem 
er nýtt í dag undir sprautuverkstæði og í bakhluta 
er lager og skrifstofuhúsnæði. Verð 39,6M.

165,1 fermetra iðnaðar og lagerhúsnæði á jarðhæð 
við Dugguvog í Reykjavík. Húsnæðið er á einni hæð 
og skiptist í sal með innkeyrsluhurð ca 3,1 m. 
Verð 39,6M.

180,0 fermetra iðnaðarhúsnæði á einni hæð við 
Dugguvog í Reykjavík. Húsnæðið skiptist í stóran 
sal með innkeyrsluhurð 3,1 metra. Verð 43.2M.

Brandur
Gunnarsson
löggiltur fasteignasali
897 1401
brandur@fastborg.is

519 5500
SÍÐUMUMÚMÚLA LA 23 23 2  108 RREYKEYKJAVJAVJAVÍK ÍKÍK ÍK K  FA FASTBSTBORORG.IISIIS

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

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

Virkilega vandað og glæsilegt 229,2 fm. endaraðhús með gluggum 
í þrjár áttir, vestursvölum útaf efri hæð og stórri afgirtri verönd
til suðurs út af stofum. Húsið er teiknað af Sigurði Hallgrímssyni,
arkitekt hjá ArkÞing.
Húsið er allt innréttað á vandaðan máta með sérsmíðuðum hvítum
innréttingum.  Ljósar flísar og parket frá Agli Árnasyni eru á gólfum.
Speglar í baðherbergjum eru sérsmíðaðir frá Glerborg.  Allar innrét-
tingar í húsinu eru sérsmíðaðar frá RH Innréttingum. 
Í húsinu eru m.a. 4 svefnherbergi og tvö baðherbergi með glugga. 
Gólfhiti er í öllu húsinu og innbyggð lýsing í loftum að hluta. Gólfsíðir
gluggar eru í stofum til suðurs. Verð 107,9 millj.

Eignin verður til sýnis 
í dag, laugardag 

frá kl. 13.00 – 13.45 

OPIÐ 
HÚS

Byggakur  10 – Garðabæ 
Glæsilegt endaraðhús

Byggakur 10
210 GARÐABÆR

Sérlega vandað og fallegt 6  
herbergja endaraðhús á tveimur 
hæðum ásamt bílskúr. Íbúðarými er 
vel skipulagt og skiptist í forstofu, 
eldhús, tvær stofur, sjónvarps- 
herbergi, 4 svefnherbergi, 2 bað- 
herbergi, geymslu og þvottahús.

STÆRÐ: 229,2 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 6

 107.900.000 

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  510 7900  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    27. maí 17:00 – 17:30

 32 FASTEIGNIR  2 6 .  M A Í  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is


