
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: 

VINNUSTAÐAGREININGAR

SPURNINGAVAGNAR

SKOÐANAKANNANIR

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á  
Jóhönnu Margrét Sigurðardóttur á netfangið johanna@numerus.is

Vantar þig aukatekjur?

Hvað er Numerus?

Fagmennska og trúverðugleiki eru einkennisorð okkar.

Hæfni og menntun
 » Háskólapróf í byggingaverk-
fræði eða byggingatæknifræði

 » Reynsla af eftirliti með bygg-
ingaframkvæmdum

 » Hæfni í mannlegum sam-
skiptum

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Árni Þór 
Þorbjörnsson, framkvæmdastjóri 
Fyrirtækjasviðs, í síma 410 7450 
eða arni@landsbankinn.is  
og Bergþóra Sigurðardóttir, 
starfsþróunarstjóri, í síma 410 7907 
eða bergsig@landsbankinn.is. 

Landsbankinn óskar e�ir að ráða byggingaverkfræðing, 
byggingatæknifræðing eða byggingafræðing til starfa  

á Fyrirtækjasviði bankans.

Um er að ræða starf sem tilheyrir deild Útlánamats og felst í verkefnum 
sem unnin eru með hópi viðskiptastjóra á sviði mannvirkja- og 

fasteigna�ármögnunar. Viðkomandi þarf að vera töluglöggur, hafa 
haldbæra starfsreynslu á þessu sviði og eiga auðvelt með að tjá sig 

skipulega í ræðu og riti. 

Sérfræðingur á sviði 
mannvirkjafjármögnunar

Helstu verkefni
 » Yfirferð og mat á kostnaðar- 
áætlunum 

 » Eftirlit með framvindu  
byggingaverkefna

 » Samskipti við verktaka,  
lántaka og opinbera aðila

 » Skýrslugerð um einstök verkefni 
og framvindu þeirra   

Umsókn merkt Mannvirkjafjármögnun fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 20. júní nk. Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Capacent — leiðir til árangurs

LSR er stéttarfélagstengdur 
lífeyrissjóður sem tryggir 
sjóðfélögum sínum víðtæk 
réttindi við starfslok, örorku og 
fráfall.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6815 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf mikill kostur, þá helst á sviði viðskiptafræði eða 
rekstrarfræði
Reynsla af ofangreindum eða sambærilegum verkefnum
Reynsla af starfi innan lífeyrissjóðs mikill kostur
Góð íslenskukunnátta
Góð tölvukunnátta skilyrði, góð kunnátta á Excel mikill 
kostur

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Umsóknarfrestur

17. júní 

Helstu verkefni
Lífeyrisútreikningar
Ráðgjöf varðandi lífeyrisréttindi sjóðsfélaga
Meðhöndlun og úrvinnsla umsókna um lífeyri og breytinga 
á lífeyrisréttindum
Endurskoðun og gæðaeftirlit
Önnur tilfallandi verkefni

LSR óskar eftir að ráða talnaglöggan einstakling með ríka þjónustulund á réttindasvið sjóðsins. 
Verkefnin sem felast í starfinu eru fjölbreytt og kalla á góða greiningargetu og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
Um framtíðarstarf er að ræða.

LSR

Sérfræðingur á réttindasviði

Duties and responsibilities include:

Maintain the overall appearance and operation of the 
office, which contributes to smooth running of our office 
and facilities.

Coordinate and manage efficient procurement and 
availability of supplies for the office.

Assist with finance related administrative tasks.

Provide executive support as needed, such as 
coordinating meetings, travel arrangements and expense 
report management.

Coordinate arrangements such as events, all hands 
presentations, and off-sites. 

Other tasks may be assigned as needed.

Qualifications and competencies:

Bachelor’s degree preferred, with knowledge of standard 
office administrative practices and procedures.

Bookkeeping experience/knowledge a plus.

Self-motivated, ambitious and able to take responsibility.

Exceptional organizational, planning and problem-solving 
skills, with an attention to detail.

Quick learner, with great computer skills in Microsoft 
Office, incl. Word, PowerPoint and Excel.

Multitasker with excellent time management skills and 
ability to perform under pressure and to tight deadlines.

Strong verbal, written and interpersonal communication 
in English.

NetApp Iceland is seeking an Office Manager to join its rapidly growing office.

We love our culture and our office manager will be at the heart of helping us promote an environment that 
supports our values and employees’ needs.

Our Office Manager is an ambitious and resourceful team-player with awesome organizational and multitasking 
skills, who is comfortable working in a fast-paced environment, while remaining flexible, proactive, and efficient.

If this role sounds like one for you and you are someone who can produce quality work and meet deadlines with 
a positive attitude, then please apply as we would love to meet you!

About NetApp

NetApp is the leader in data insight, access, and control for hybrid cloud environments. NetApp provides global 
organizations the ability to manage and share their data across on-premises, private, and public clouds.

We hire exceptionally talented people and support them to do what they do best. We value our employee’s input greatly 
and urge them to take initiative and be innovative.

Visit www.qstack.com/careers to apply and find out more information. Note that only applications in English will be 
accepted.

Office Manager / Executive Assistant 

• 

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

Iceland is hiring

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

www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Capacent — leiðir til árangurs

Tengi er stofnað árið 1981 
og sérhæfir sig í ráðgjöf og 
sölu á hreinlætistækjum 
og pípulagningaefni. 
Höfuðstöðvar fyrirtækisins 
eru í Kópavogi en fyrirtækið 
er einnig með starfsstöð á 
Akureyri. Hlutverk Tengis er 
að auðvelda viðskiptavinum 
val á gæðavörum á 
sviði hreinlætistækja og 
lagnaefnis sem studdar eru af 
framúrskarandi þjónustu.  
 
Tengi er metnaðarfullur 
vinnustaður þar sem lögð er 
áhersla á jákvæðan starfsanda 
og sterka liðsheild. Tengi er eitt 
af fyrirmyndarfyrirtækjum VR 
árið 2018 og framúrskarandi 
fyrirtækjum Creditinfo 2017.  
 
Tengi er reyklaust fyrirtæki.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6816 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskipta og fjármála er skilyrði
Reynsla af sambærilegum störfum og þekking á rekstri 
fyrirtækja skilyrði
Mjög góð tölvukunnátta skilyrði sem og góð enskukunnátta
Mjög góð þekking á Navision og Excel
Mjög góð þekking á reikningshaldi, uppgjörum og 
áætlanangerð
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og metnaður til 
að ná árangri
Frumkvæðni, jákvæðni og sjálfstæði í starfi 

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

19. júní 

Helstu verkefni
Umsjón, eftirlit og ábyrgð á reiknishaldi og fjárreiðum 
félagsins
Samskipti við banka og aðrar fjármálastofnanir
Yfirumsjón með samningum við viðskiptavini og innheimtu 
Greining og gerð stjórnendaupplýsinga
Áætlanagerð og eftirfylgni þeirra
Þátttaka í stefnumótun og innleiðingu hennar
Ber ábyrgð á tölvu- og tæknimálum

Tengi óskar eftir umsóknum í starf fjármálastjóra. Viðkomandi mun sitja í framkvæmdaráði félagsins og verður mikilvægur 
hlekkur í sterkri liðsheild.

Tengi

Fjármálastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Vegagerðin er 
eftirsóknarverður vinnustaður 
sem hentar jafnt báðum 
kynjum.  
 
Nánari upplýsingar um starfið 
veita Hreinn Haraldsson 
vegamálastjóri eða Sigurbjörg 
J. Narby Helgadóttir 
mannauðsstjóri í síma 522-1000 
 
Laun eru greidd samkvæmt 
kjarasamningi ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags. 
 
Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6813 

Menntunar- og hæfniskröfur
Meistarapróf í verkfræði eða sambærileg menntun sem 
nýtist í starfi
Farsæl reynsla af stjórnun
Þekking og reynsla á sviði mannvirkjagerðar
Skipulagshæfni, frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Umsóknarfrestur

25. júní 

Helstu verkefni
Æðsti yfirmaður starfsmanna á svæðinu
Stjórnun á starfsemi og verkefnum svæðis 
Áætlanagerð og fjármál svæðisins
Yfirumsjón með kaupum á ráðgjöf og útboði verka á 
svæðisvísu
Framkvæmd á viðhaldi og þjónustu vegakerfis svæðisins
Samskipti við opinbera aðila og hagsmunaaðila
Stefnumótun og seta í framkvæmdastjórn

Vegagerðin auglýsir eftir öflugum einstaklingi til að taka við starfi svæðisstjóra vestursvæðis Vegagerðarinnar. Vestursvæðið 
nær yfir vestfirði og vesturland, allt frá Hvalfirði að Holtavörðuheiði. Svæðisstjóri hefur aðsetur í Borgarnesi.  
Hlutverk svæðisstjóra hjá Vegagerðinni er að hafa yfirumsjón með starfsemi svæðisins og framkvæmd á stefnu 
Vegagerðarinnar þar. 

Vegagerðin

Svæðisstjóri Borgarnesi

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Rekstur upplýsingakerfa - mikil tækifæri

Sjá nánar á www.intellecta.is

Helstu verkefni:
• Skipulag dagbókar ráðherra, utanumhald og efnislegur 

undirbúningur funda.
• Utanumhald um fyrirspurnir frá Alþingi og svör við 

þeim.
• Samskipti við önnur ráðuneyti og stofnanir.
• Verkefnastjórn einstakra verkefna.
• Bréfaskriftir, skjalavarsla og upplýsingaöflun.
• Umsjón með ferðum ráðherra og ferðauppgjör.
• Önnur almenn störf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á háskólastigi sem nýtist í starfi.
• Reynsla sem nýtist í starfi nauðsynleg.
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Mjög góð tölvukunnátta.
• Þekking og áhugi á málefnum samfélagsins.
• Þekking á  stjórnsýslu kostur.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og 

skipulagshæfni.
• Ábyrgð, vandvirkni og þjónustulund.
• Mjög gott vald á íslensku og góð kunnátta í ensku. 

Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.
     
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja 
um starfið. Nánari upplýsingar veitir Guðný E. 
Ingadóttir mannauðsstjóri í síma 545 8200. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

Umsóknarfrestur er til 25. júní nk. Umsókn skal fylgja 
kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur á 
færni viðkomandi í starfið. Umsóknum skal skila 
rafrænt á vefsíðu starfatorgs www.starfatorg.is.  Ef ekki 
eru tök á að sækja um rafrænt má senda umsókn til 
ráðuneytisins að Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík. 
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir að ráða ritara ráðherra. 
Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar 

sem reynir á öguð vinnubrögð, áreiðanleika og sjálfstæði. 

Össur leitar af starfsmanni til að starfa í vöruþróun. Um er að ræða starf í Bionic deild Össurar þar sem unnið er með 

tölvustýrð stoðtæki. Unnið er í alþjóðlegu teymi sérfræðinga sem vinna við vöruþróun á stoðtækjum sem eru í fremstu röð

í heiminum.

EMBEDDED FIRMWARE DESIGNER

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

Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2018.
Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

STARFSSVIÐ
•   Þróun á tölvustýrðum stoðtækjum

•   Þátttaka í þarfagreiningu með innri og ytri aðilum

•   Hönnun og útfærsla á skilvirkum prófunarbúnaði

    og prófunaraðferðum

•   Hugbúnaðarprófanir samkvæmt alþjóðlegum stöðlum

•   Þátttaka í áhættugreiningu

HÆFNISKRÖFUR
•   MSc(æskilegt)/BSc próf í tölvunarfræði eða verkfræði

•   Reynsla af C og C++ forritun

•   Reynsla af örtölvuforritun

•   Reynsla af rauntímakerfum er kostur

•   Reynsla af þróun lækningatækja er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní. Umsjón hefur 

Ragnheiður Dagsdóttir, ragnheidur.dagsdottir@capa-

cent.is. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið 

á síðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

Nánari lýsingu er að finna á vef 

Hönnunarmiðstöðvar, honnunarmidstod.is 

Hönnunarmiðstöð 
Íslands leitar að  
skapandi, 
framsæknum og
kraftmiklum 
stjórnanda 
HönnunarMars
Stjórnandi ber ábyrgð á skipulagningu 

og framkvæmd HönnunarMars. 

Starfið er yfirgripsmikið og krefst 

frumkvæðis, góðrar þekkingar á 

hönnun og arkitektúr, samskiptahæfni, 

góðrar yfirsýnar og framkomuhæfileika. 



VERKEFNASTJÓRI Í HUGBÚNAÐARÞRÓUN

Upplýsingar veitir:

Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  
og kynningarbréf. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
  Þarfagreining hugbúnaðarverkefna
  Forgangsröðun verkefna
  Áætlanagerð 
  Umsjón með forritunarverkefnum
  Prófun og samþykkt lausna og innleiðing þeirra
  Þjálfun starfsfólks
  Gerð leiðbeininga og verkferla
  Tæknileg aðstoð vegna notkunar Navision-kerfis  
og uppfærslur

  Önnur tæknileg aðstoð á skrifstofu 
  Innkaup á tölvum og tengdum vörum 

Menntunar- og hæfniskröfur:
  Menntun í tölvunarfræði, kerfisfræði, 
upplýsingatækni eða sambærileg menntun

  Þekking á hugbúnaðargerð
  Reynsla af verkefnastjórnun
  Lausnamiðuð hugsun
  Frumkvæði 
  Geta til að vinna sjálfstætt og í hópi 
  Nákvæm og öguð vinnubrögð 
  Lipurð og sveigjanleiki í framkomu  

STEF (Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar) eru félagasamtök og er stýrt af fulltrúum þeirra sem aðild eiga að 

samtökunum.  STEF gætir hagsmuna tónhöfunda við opinberan flutning og eintakagerð verka þeirra á Íslandi sem og 

erlendis. Um 8.000 íslenskir höfundar eru á skrá hjá samtökunum og yfir 85.000 íslensk verk.  

STEF óskar eftir að ráða framsýnan einstakling sem getur leitt fjölbreytt verkefni og hugsað í lausnum.   
STEF er að undirbúa framtíðina og öll helstu þróunarverkefni STEFs til að bæta þjónustuna eru á sviði 
upplýsingatækni og hugbúnaðarþróunar. Í byrjun er starfið metið sem 50% starf.   

FRAMKVÆMDASTJÓRI 

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  
og kynningarbréf. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Menntunar- og hæfniskröfur: 
  Háskólapróf sem nýtist í starfi er skilyrði
  Umfangsmikil þekking á samfélagsábyrgð
  Öflugt tengslanet
  Starfsreynsla sem nýtist í starfi
  Leiðtoga-, samskipta- og skipulagshæfileikar
  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
  Frumkvæði, drifkraftur og metnaður

Starfssvið: 
  Daglegur rekstur og stjórnun samtakanna
  Virk þátttaka í stefnumótun og innleiðingu stefnu
  Skipulagning og umsjón með viðburðum á 
vegum félagsins

  Regluleg samskipti við aðildarfélög, fjölmiðla og 
hagaðila

Hlutverk félagsins er að efla samfélagsábyrgð íslenskra fyrirtækja, auka vitund í samfélaginu og hvetja til aðgerða á þessu sviði. 

Um hundrað fyrirtæki eru nú þegar félagar í Festu auk þess sem á fjórða hundrað fyrirtækja taka þátt í verkefnum félagsins 

með formlegum hætti. Á síðasta ári stóð Festa fyrir um 40 atburðum tengdum samfélagsábyrgð fyrirtækja. Nán ari upplýsingar 

um starfsemi félagsins er að finna á vef Festu: www.festa sam felagsa byrgd.is.

Festa - miðstöð um samfélagsábyrgð óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Leitað er að 
kraftmiklum einstaklingi sem brennur fyrir samfélagsábyrgð. Framkvæmdastjóri er málsvari samtakanna  
og ber ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
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Kerecis er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og framleiðir 
lækningavörur sem notaðar eru til meðhöndlunar á margskonar 
vefjaskaða s.s. húðvandamálum, þrálátum sárum, brunasárum, 
munnholssárum, heilabastsrofi og til enduruppbyggingar á brjóstum 
og kviðvegg. Innan Kerecis starfar öflugur hópur sérfræðinga sem náð 
hefur góðum árangri í þróun á lækningavörum. Tækni félagsins hefur 

vakið athygli á heimsvísu og er félagið m.a. í samstarfi við bandarískar 
varnamálastofnanir um þróun og rannsóknir. Hátt í fimmtíu  starfsmenn 
starfa hjá fyrirtækinu á Ísafirði, í Reykjavík og í Bandaríkjunum. 
Meginmarkaður Kerecis er í Bandaríkjunum þar sem vörur fyrirtækisins 
eru seldar beint til heilbrigðisstofanana. Kerecis hlaut árið 2017 
Vaxtarsprotann sem það fyrirtæki á Íslandi sem vex hraðast.

Sérfræðingur – Bandaríkin VP Marketing  – Bandaríkin

Starfsmaður starfar innan deildar „Clinical Support & 
Reimbursement“ sem sérfræðingur í vöru Kerecis fyrir 
meðferð á sárum. Starfið felur í sér ferðalög um Bandaríkin 
til að sinna fræðslu og stuðningi við heilbrigðisstofnanir. 
Mikilvægt er að starfsmaður sé drífandi, sveigjanlegur og 
tilbúinn að tileinka sér nýja hluti. Kerecis er ört stækkandi 
og býður upp á mikil tækifæri til þróunar í starfi.

Hlutverk og verkefni:
•  Klínískur stuðningur fyrir lækna og söluráðgjafa 

varðandi tækni Kerecis
•  Þjálfun og fræðsla fyrir stofnanir sem innleiða  

Kerecis vörur
• Tilfellasöfnun 
• Þátttaka á ráðstefnum
• Samstarf með þekkingarleiðtogum í sárameðferð
• Menntun og námskeiðahald fyrir lækna 
• Ýmis önnur verkefni innan deildarinnar

Menntun og reynsla:
• Menntun frá Bandaríkjunum æskileg
•  Háskólapróf í hjúkrunarfræði, læknisfræði eða  

skyldum greinum
•  Reynsla í fyrirlestrahaldi eða sölustörfum er kostur

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum sýnt:
• Sjálfstæð vinnubrögð
•  Færni í samskiptum og tengslamyndunum, eftirfylgni 

og fagmennsku

Frekari upplýsingar veitir Gunnar Jóhannsson  
(gj@kerecis.com)

VP Marketing ber ábyrgð á öllu markaðsstarfi félagsins, 
t.a.m. að efla áhuga á tækni fyrirtækisins með markaðs-
herferðum, ráðstefnuhaldi, markaðsgreiningum og 
gerð og viðhaldi markaðsefnis. Starfsmaðurinn situr í 
framkvæmdastjórn fyrirtækisins og mun hafa veruleg áhrif 
á velgengni fyrirtækisins og vöxt þess í framtíðinni. 

Hlutverk og verkefni:
• Situr í framkvæmdastjórn Kerecis
• Tekur þátt í því að skilgreina stefnu fyrirtækisins
•  Býr til og framkvæmir markaðs- og vörumerkjaáætlun 

sem styður við stefnu fyrirtæksins og söluáætlun
•  Rannsakar ákjósanlega markaði og velur í samstarfi við 

söludeild og undirbýr upphaf sölu
• Rekur ráðstefnuáætlun félagsins
•  Býr til og þróar markaðsefni félagsins og rekur 

samfélagsmiðla
•  Dagleg stjórn markaðsdeildar sem í upphafi saman-

stendur af þremur starfsmönnum en fyrirhugað er að 
deildin vaxi ört

Menntun og reynsla:
• Menntun frá Bandaríkjunum
•  Reynsla sem leiðtogi í markaðsmálum i átta ár  

eða meira
• MBA gráða er kostur.

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum sýnt:
• Hæfileika til setu í framkvæmdastjórn
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileika
•  Hæfileika í að deila ábyrgð, eftirfylgni og teymisvinnu

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur Fertram  
(gfs@kerecis.com)

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi störf 
í Fjarðabyggð
  

Við grunnskólana í Fjarðabyggð eru eftirfarandi 
kennarastöður lausar til umsóknar skólaárið 
2018 – 2019:

· Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar: 
  Íþróttakennsla og hönnun og smíði

· Grunnskóli Reyðarfjarðar: 
  Náttúrufræðikennsla, sérkennsla og umsjónarkennsla

  UT-kennsla og nýbúakennsla

· Nesskóli, Neskaupstað: 
  Deildarstjóri sérkennslu

  Umsjónarkennsla
 

Fjarðabyggð er fjölkjarna sveitarfélag með með 

byggðakjarna á sjö stöðum; Mjóafirði, Norðfirði, Eskifirði, 

Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Breiðdalsvík. 

Skólasamfélagið er ákaflega öflugt og m.a. er unnið að 

grænfána verkefnum, Orð af orði, Byrjendalæsi, Pals, 

Verklegt er vitið og Uppeldi til ábyrðgar.
 

Í skólum Fjarðabyggðar ríkir góður starfsandi og þar er 

mikið og öflugt samstarf á milli stofnana. Leikskólar, 

grunnskólar og tónlistarskólar eru starfræktir nálægt 

hvert öðru.
 

Nánari upplýsingar um öll störfin má finna á 
heimasíðu Fjarðabyggðar, www.fjardabyggd.is, 
eða á ráðningavefnum starf.fjardabyggd.is

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls við Reyðarfjörð er meðal 
þeirra fullkomnustu í heiminum. Fjarðaál hefur stöðugar umbætur að leiðarljósi. Umhverfi, heilsa og öryggi eru forgangsmál. 
Mikið er lagt upp úr góðum aðbúnaði, teymisvinnu, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Rafveitustjóri Fjarðaáls

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði eða 
rafmagnstæknifræði af sterkstraumssviði
Reynsla af stjórnun og rekstri háspenntra raforkuvirkja
Réttindi sem uppfylla kröfur Mannvirkjastofnunar sem 
gerðar eru til ábyrgðarmanns rafveitu 
Reynsla frá framleiðslufyrirtæki eða stóriðju er kostur
Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í teymi
Sterk öryggisvitund
Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
Góð íslensku- og enskukunnátta

Við leitum eftir að ráða áhugasaman og hæfan ein- 
stakling í starf rafveitustjóra Fjarðaáls. Fjarðaál er 
stærsti einstaki raforkunotandi á Íslandi og rekstur 
rafveitu Fjarðaáls er fjölbreyttur og krefjandi starfs- 
vettvangur þar sem öryggismál eru í brennidepli.  
Rafveitustjóri hefur mannaforráð og er ábyrgur fyrir 
rekstri og viðhaldi ásamt umbótaverkefnum innan 
rafveitu. Alcoa er alþjóðlegt fyrirtæki og rafveitustjóri 
nýtur baklands starfsfélaga og sérfræðinga á öðrum 
starfsstöðvum Alcoa.

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní.  Umsóknir eru 
trúnaðarmál og er þeim öllum svarað. Við hvetjum 
konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. 
Frekari upplýsingar veitir Ásgrímur Sigurðsson 
framkvæmdastjóri áreiðanleika og viðhalds,  
asgrimur.sigurdsson@alcoa.com eða í síma 470 7700.

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á www.alcoa.is 
 

Ábyrgð og verkefni
Umsjón með daglegum rekstri rafveitu Fjarðaáls
Samskipti við hagsmunaaðila og birgja
Áætlanagerð
Umsjón með framkvæmd viðhalds og endurbóta
Umsjón með þjálfun og færni starfsmanna sem sinna 
rekstri og viðhaldi rafveitunnar
Ábyrgð á rekstri rafveitu samkvæmt kröfum 
Mannvirkjastofnunar og stöðlum Alcoa

•
•
•
•
•

• 

•

•
•

•
•
•
•
• 





Hjúkrunarheimilið Skógarbær Eldhús
Matartæknir/starfsmaður

Starfsmann vantar  í 100% starf í eldhús hjúkrunar-
heimilisins Skógarbæjar frá og með 1. ágúst eða eftir 
samkomulagi. Um er að ræða vaktavinnu. Starfsmaðurinn 
þarf að hafa reynslu af matreiðslu og bakstri og vera 
sjálfstæður og agaður í vinnubrögðum.  Mikilvægt er að 
starfsmaðurinn tali íslensku og hafi góða samskiptahæfi-
leika og þjónustulund.

Ef  nánari upplýsinga er óskað, má senda tölvupóst á  
netfangið olga@skogar.is
Umsóknir um starfið sendist með tölvupósti á  
olga@skogar.is fyrir 25.júní n.k.

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri 
einstaklinga sem þarfnast umönnunar allan sólarhringinn

Sveitarfélagið Ölfus auglýsir eftir-
farandi störf:

Forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks – Þorlákshöfn

Leiðtað er eftir metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í 
starf forstöðumanns á heimili fatlaðs fólks. Á heimilinu er veitt  
einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á valdeflingu og  
sjálfstætt líf. Um er að ræða 100% starf.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 

Þroskaþjálfi á heimili fatlaðs fólks – Þorlákshöfn

 
 

á heimilinu. Um er að ræða allt að 100% starfshutfall í vaktavinnu 

Helstu verkefni og ábyrgð:

jafnt innan sem utan heimilis.

Menntunar- og hæfniskröfur

 
Umsóknarfrestur er til 27. júní 2018.

 

 

 
 

UMHVERFISRÁÐGJAFI - AUÐLINDAFRÆÐINGUR

Umsóknarfrestur er til 24. júni 2018.

Artasan er sérhæft fyrirtæki á sviði markaðssetningar á 
samheitalyfjum, lausasölulyfjum og öðrum heilsuvörum. 

Gildi Artasan eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni.

Sölufulltrúi
Artasan óskar eftir að ráða metnaðarfullan og öflugan einstakling í starf sölufulltrúa 
heilsuvara. Viðkomandi mun bera ábyrgð á sölu og kynningu á heilsuvörum 
fyrirtækisins ásamt samskiptum við viðskiptavini.

Helstu verkefni

• Sala á vörum fyrirtækisins til viðskiptavina

• Framstillingar og kynningar á heilsuvörum

• Skipulagning söluferða í samráði við markaðsstjóra

• Fylgist með eftirspurn og vöruþróun á markaði

• Að efla og viðhalda tengslum við viðskiptavini

Menntunar og hæfniskröfur

• Reynsla af sölustörfum er æskileg

• Reynsla eða brennandi áhugi á heilsuvörum er æskileg

• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

• Mjög góðir samskiptahæfileikar og lausnarmiðað viðhorf

• Góð almenn tölvukunnátta

• Ökuréttindi 

Einungis er tekið við umsóknum í gegnum heimasíðu Artasan www.artasan.is og eru 
umsækjendur beðnir um að láta ferilskrá fylgja með. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.

Nánari upplýsingar veita Brynjúlfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Artasan 
í síma 824 9220 og Pétur Veigar Pétursson  í síma 897 1626. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk.
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Carbon Recycling International er brautryðjandi á heimsvísu 

á sviði hagnýtingar koltvísýrings. Frá byggingu verksmiðju 

þess í Svartsengi árið 2012, þá fyrstu sinnar tegundar í 

heiminum, hefur fyrirtækið framleitt endurnýjanlegt metanól 

sem er hreint eldsneyti á bíla og skip og umhverfisvænn 

kostur í framleiðslu ýmissa nytjavara. Mikil eftirspurn eftir 

áþekkum verksmiðjum erlendis kallar á fleira öflugt fólk innan 

fjölbreyttra sviða fyrirtækisins. 

Við leitum af öflugum einstaklingum, 
viljugum til að takast á við spennandi 
alþjóðleg verkefni sem varða 
framþróun í þágu loftslagsverndar með 
nýsköpun og hugvit að leiðarljósi. 

Fjármálafulltrúi / Financial Controller 
Finnst þér gaman að tölum, skýrslum og góðu skipulagi og ert 
í leit að nýjum áskorunum í góðu starfsumhverfi? Aukin umsvif 
CRI kalla á aðstoð við kostnaðaraðhald í rekstri og 
alþjóðlegum verkefnum, greiningar, áætlanagerð og frekar 
verkefni á sviði fjármála.

Vélaverkfræðingur/ 
Senior Mechanical Engineer 
Sért þú reyndur vélaverkfræðingur með sérþekkingu á hönnun 
og virkni hreyfanlegra og fastra vélhluta, pípulagna og loka ert 
þú rétti aðilinn fyrir okkur. Við bjóðum spennandi starf í 
þverfaglegu teymi sem ber ábyrgð á hönnun grænna 
metanólverksmiðja byggðum á ETL-tækni CRI.

Verkefnastjóri/ Project Coordinator  
Býrð þú yfir miklum skipulagshæfileikum og áhuga til að takast 
á við fjölbreytt og spennandi verkefni? Sífellt fleiri verkefnum 
fylgja fleiri verkefnistjórar, sem ákvarða umfang og markmið 
þeirra, skilgreina verkþætti og stýra framvindu þeirra með tilliti 
til fjárhagslegra og tæknilegra forsenda. 

Framleiðslustarfsmaður / Plant Operator 
Hafir þú áhuga á hátækni, vélbúnaði og framleiðslustarfsemi 
er metanólverksmiðja CRI réttur starfsvettvangur fyrir þig. Í 
verksmiðjunni, sem er sú fyrsta sinnar tegundar á heimsvísu, 
sinnir þú eftirliti og viðhaldi á búnaði, framkvæmir gæðaeftirlit 
og annast sýnatöku.

Starfsmaður Rannsóknarsviðs / 
Research Scientist 
Hjá CRI nýtir þú sérfræðiþekkingu þína í þágu loftslagsverndar 
með því að þróa efnahvata sem notaðir eru við hagnýtingu 
koltvísýrings. Þú vinnur sjálfstætt að framkvæmd rannsókna, 
greiningum og framsetningu tæknilegra upplýsinga.

Frekari upplýsingar og umsóknareyðublöð má nálgast á 
cri.is/careers. Við hlökkum til að kynnast þér betur. 

Further information in English and application forms are 
available on cri.is/careers. We look forward to getting to know 
you. 



GRINDAVÍKURBÆR 

Aðstoðarleikskólastjóri
Aðstoðarleikskólastjóri óskast til starfa við leikskólann Laut í Grin-
davík frá og með 14.ágúst nk. Leikskólinn Laut er í nýlegu húsnæði 
og er fimm deilda skóli með rúmlega 100 börn á aldrinum 18 
mánaða til 6 ára. Laut er Grænfánaskóli og starfar eftir Uppbygging-
arstefnunni. Grunngildi leikskólans eru gleði, hlýja, virðing .

Starfsvið: 

ásamt honum ábyrgð á rekstri og faglegu starfi leikskólans.

starfslýsingu hans.

skipulagningu uppeldisstarfsins.

yfirmaður felur honum hverju sinni.

Menntun, reynsla og hæfni:

hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 1.júlí nk.

Með umsókn skal fylgja ferilskrá með upplýsingum um menntun og 
starfsferil. Umsókn sendist á netfangið frida@grindavik.is 

Heimasíða leikskólans Lautar er http://www.grindavik.is/laut

Tanntæknir/aðstoð  
óskast á tannlæknastofu.

Tannlæknastofa í Reykjavík óskar eftir að ráða  
tanntækni/aðstoð í rúmlega 70% starf.

Umsóknir berist á vip@frettabladid.is fyrir  
17. júní merkt „Tanntæknir“ 

BÓKASAFNS- OG 
UPPLÝSINGAFRÆÐINGUR
Myndlistaskólinn í Reykjavík auglýsir 70% starf
bókasafns- og upplýsingafræðings laust til 
umsóknar. Skólinn á allgott bókasafn á sviði 
myndlistar og hönnunar en við lok síðasta árs 
var heildarfjöldi skráðra eintaka í Gegni 7665. 
Stærstur hluti starfsins felst í því að annast 
bókasafnið og uppbyggingu þess og þjónusta 
nemendur. Bókasafns- og upplýsingafræðingur er 
jafnframt skjalastjóri og tekur þátt í að móta og 
framfylgja persónuverndarstefnu skólans. 

Við leitum að metnaðarfullum bókasafns- og 
upplýsingafræðingi með áhuga og þekkingu á 
myndlist og hönnun, ríka skipulagsgáfu og 
brennandi áhuga á skólastarfi. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf við skólann í byrjun 
ágúst. 

Umsókn þarf að fylgja ítarlegt yfirlit yfir starfs-
feril ásamt greinargerð þar sem forsendur 
umsóknar koma fram. 

Umsóknir þurfa að berast skrifstofu skólans, 
Hringbraut 121, 101 Reykjavík eða á netfangið 
umsoknir@mir.is, fyrir kl. 17:00 föstudaginn
15. júní 2018. 
Frekari upplýsingar veitir Áslaug Thorlacius, 
skólastjóri, skolastjori@mir.is.

Vinsamlegast sækið um á www.strætó.is. Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2018. 

Helstu verkefni
 Stýring og umsjón upplýsingatæknikerfa
 Þjónusta við notendur
 Samskipti við hýsingaraðila og birgja
 Önnur tilfallandi verkefni á sviði upplýsingatæknimála

Menntunar- og hæfniskröfur
 
 
 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 Jákvæðni og mikil samskiptafærni

 

Laun og kjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. og starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Karlar jafnt sem konur eru 

einangrun – umbúðir

Tempra ehf leitar eftir starfsmönnum í eftirtalin störf: 

Framleiðslustjóri
 Framleiðslustjóri hefur með höndum stjórnun framleiðslu, hvort heldur umbúða eða einangrunar. 

 sér um að viðhalda framleiðslugagnagrunni og reikna út framleiðslukennitölur (OEE), og hefur upplýsingaskyldu 
 um framleiðslutölur hverju sinni. 

 tekur virkan þátt í vöruþróun, hvort heldur umbúðadeildar eða húsaeinangrunardeildar.  

 sér um innkaup á hráefni og íhlutum í framleiðslu, rekstrarvörum og varahlutum í samstarfi við viðhaldsstjóra Tempru.  

 tekur þátt í að viðhalda CE-vottun á framleiðsluvörum Tempru.

 sér um mannaráðningar í framleiðslu og vaktastjórnun. 

 hefur starfsaðstöðu í húsakynnum Tempru ehf. að Íshellu í Hafnarfirði. Gera má ráð fyrir einhverjum ferðalögum 
 starfsins vegna, bæði innanlands og erlendis.

 Önnur tilfallandi verkefni í samráði við verksmiðjustjóra og samkvæmt nánari starfslýsingu. 

Starfsmaður með viðhaldsstjóra
 Vélstjóra eða vélfræðing með góða innsýn inní iðnstýringar og áhuga á að vinna með róbota. Hámarka upptíma og

 líftíma og lágmarka rekstrarkostnað véla og tækja verksmiðjunnar með virku fyrirbyggjandi viðhaldi. Sjá um að allur 
 öryggisbúnaður véla og tækja sé ávallt í lagi. Sjá um daglegt viðhald véla og tækja fyrirtækisins. 

 Daglegt viðhald húsnæðis og öryggisbúnaðar tengt því.

 Önnur tilfallandi verkefni í samráði við við viðhaldsstjóra og samkvæmt nákvæmari starfslýsingu. 

Tempra ehf framleiðir frauðkassa 
fyrir flutning á ferskum fiski og 
einangrunarplast fyrir byggingar-
iðnaðinn. 

Fyrirtækið er yfir 60 ára gamalt 
og er þekkt fyrir góða þjónustu, 
vöruþróun og framsækni í sjálf-
virkni í framleiðsluaðferðum. 

Sjá heimasíðu og kynningar-
myndband:  www.tempra.is

Umsóknir skal senda rafrænt á atvinna@tempra.is

Hægt er að sækja um á heimasíðu Tempru: www.tempra.is > Um Tempru > Starfsumsókn



Kynntu þér málið á kopavogur.is

Aukinn undirbúningstími
Allar leikskóladeildir fá að lágmarki 

13 tíma í undirbúning á viku.

Börnin í fyrsta sæti
Aðbúnaður til leikja og náms 

barna er til fyrirmyndar.

Vinátta og virðing
Leikskólar í Kópavogi eru þátttakendur í 
Vináttuverkefni Barnaheilla sem styrkir 
jákvæð samskipti, vináttu og virðingu 

meðal barna og starfsmanna. Námsstyrkir til starfsmanna
Starfsfólki gefst kostur á námsstyrkjum og 
launuðum námsleyfum til að stunda nám í 

leikskólakennarafræðum og leikskólaliðanámi. Skemmtilegar skólalóðir
Markvisst er unnið að endurnýjun og 

viðhaldi skólalóða í Kópavogi.

Svo lengi lærir sem lifir 
Allir leikskólar vinna eftir námskrám sem 
stuðla að markvissu og faglegu starfi.

Heilsumatseðlar
Leikskólar í Kópavogi bjóða allir upp 

á hollt og �ölbreytt fæði.

Kópavogur auglýsir eftir starfsfólki í leikskóla bæjarins. Lifandi og gefandi störf 
í metnaðarfullu umhverfi þar sem vellíðan og velferð barna er höfð að leiðarljósi.

Nútímaleg umgjörð
Í öllum leikskólum eru nýjar tölvur 

og gott netsamband.

Vellíðan og velferð
Leikskólar Kópavogs eru í leiðandi 

hlutverki í snemmtækri íhlutun með 
áherslu á málþroska og læsi.

Góð hljóðvist
Unnið hefur verið að því að 

gera hljóðvist í leikskólum sem 
besta.



 

Tækniskólinn leitar að sálfræðingi sem brennur fyrir 
velferð og vellíðan ungs fólks. Um er að ræða nýtt 
starf sem viðkomandi kemur til með að móta og 
þróa í samstarfi við stjórnendur.
 
Markmiðið er að efla stoðþjónustu við nemendur og 
styrkja námsumhverfi til framtíðar. 
Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferli má 
finna á vef skólans tskoli.is 

Velferð og vellíðan
Starf sálfræðings er laust til umsóknar

Hefur þú brennandi áhuga á vélum og vilt vinna í lifandi og 

Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaði l i  á sviði  v innu- og landbúnaðarvéla. 
Vélfang ehf. var val ið Framúrskarandi fyr i rtæki 2015, 2016 og 2017

Hjá Vélfangi starfar hópur fólks sem hefur það að markmiði 
að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu.

Hæfniskröfur:

  Reynsla af vélaviðgerðum nauðsynleg.
  Menntun við hæfi  kostur.

   Rík þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

   Gott með að vinna í teymi.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem allra fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Gylfaflöt 32  112 Reykjavík  Sími 580 8200 velfang.is
Frostagötu 2a  603 Akureyri  velfang@velfang.is 

-VERKIN TALA

Hótelstjóri 
Sandhótel Reykjavík

Keahótel óska eftir umsóknum um starf hótelstjóra 
á Sandhótel í Reykjavík. Um er að ræða krefjandi og 
áhugavert starf hjá ört vaxandi fyrirtæki. 

Umsækjendur sendi ítarlega ferilskrá ásamt 
sandhotel@keahotels.is 

merkt ´Hótelstjóri Sandhótel .́

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2018

Umsjón með daglegum rekstri hótelsins
Umsjón með starfsmannamálum, ráðningum og 
þjálfun starfsmanna
Ná settum markmiðum í rekstri hótelsins
Eftirlit með þjónustu og gæðastjórnun hótelsins
Viðhalda góðum starfsanda

Reynsla á sviði reksturs og stjórnunar innan 
ferðaþjónustunnar
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta, vald á 
öðrum tungumálum kostur 
Leiðtogahæfni og geta til að hvetja aðra til árangurs
Frumkvæði og drifkraftur

Sandhótel er einstakt fjögurra stjörnu hótel sem 
er staðsett við Laugaveg í Reykjavík. Frá og með         
1. ágúst tekur Keahótel við rekstri hótelsins. 

Hjá Keahótelum ríkir mjög góður starfsandi og við 
sækjumst eftir að ráða jákvæðan, metnaðarfullan 
og orkumikinn eintakling til liðs við okkur.

Aðeins reyklausir umsækjendur koma til greina.

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is



MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Mörk hjúkrunarheimili óskar 
eftir aðstoðardeildarstjóra  

á hjúkrunardeild

Starfshlutfall eftir samkomulagi. Greitt er eftir kjarasamningi 
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Samtaka fyrirtækja í 
velferðarþjónustu.

Mörk hefur hlotið alþjóðlega viðurkenningu sem Eden 
heimili. Á heimilinu er unnið metnaðarfullt starf þar sem 
heimilismenn og starfsfólk vinnur saman að því að skapa 
öruggt og heimilislegt umhverfi og rík áhersla er lögð á 
sjálfsákvörðunarrétt heimilismanna og þátttöku þeirra.

Hæfnikröfur

Nánari upplýsingar um starfið veitir:

Sími: 560-1703
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is

Umsóknarfrestur til og með 25. júní 2018

Framtíðin óskar
eftir lánafulltrúa

Framtíðin auglýsir eftir þjónustufulltrúa í fullt starf til að 
hjálpa okkur að móta nýja og spennandi möguleika 
á fjármálamarkaði. Við leitum að sjálfstæðum og 
félagslyndum einstaklingi með ríka þjónustulund.

Framtíðin er nýtt og spennandi fjártæknifyrirtæki sem 
keppist við að veita framúrskarandi þjónustu og bjóða 
upp á nýjar vörur á íslenskum fjármálamarkaði sem eru 
einfaldar og þægilegar í notkun. Fyrirtækið var stofnað 
árið 2014 og veitir viðbótarhúsnæðislán, námslán, 
almenn lán og brúarlán.

Nánari upplýsingar veitir Valgerður Halldórsdóttir, 
framkvæmdastjóri Framtíðarinnar, vala@framtidin.is. 

Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 
Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2018

Umsóknum skal skilað hér: https://goo.gl/Wf4C96 

 Samskipti við viðskiptavini
 Ráðgjöf í gegnum síma og tölvupóst

   varðandi lánamál
 Undirbúningur og vinnsla lánaumsókna
 Vinnsla  lánasamninga og skjalagerð
 Önnur verkefni tengd úrvinnslu lána

 Menntun sem nýtist í starfi, ríkri þjónustulund og hæfni 
   í mannlegum samskiptum

 Sjálfstæðum vinnubrögðum og góðu skipulagi
 Góðri almennri tölvukunnáttu og tækniþekkingu
 Góðri kunnáttu í íslensku og ensku
 Starfsreynsla og þekking á lánamálum er kostur
 Þekking á lánakerfinu Loan er kostur

Helstu verkefni:

Við leitum að aðila sem býr yfir:

nánar á www.framtidin.is

Tækniskólinn leitar að kennara í tækniteiknun

Viðkomandi þarf að hafa reynslu í Audocad og Revit.
Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í viðkomandi 
kennslugrein, sbr. lög nr. 87/2008.
Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferli má 
finna á vef skólans tskoli.is  
 

Viltu teikna með okkur?

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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Hertz bílaleiga óskar eftir 
vönu fólki á verkstæði sitt 
í Reykjavík og í Hafnarfirði. 
Um tvenn störf er að ræða, annað þar unnið 

á vöktum 2,2,3 frá 8.00-18.00 á  
Flugvallarveginum í Reykjavík. Þar um 

hraðþjónustu að ræða.
Hins vegar er það verkstæði bílaleigunnar 
í Selhellu Hafnarfirði og er unnið á virkum 

dögum frá 8.00-17.00.  Þar er um meiri 
viðgerðir að ræða. 

Hæfniskröfur eru:

 þeirra

 bíla
 

Nemar í bifvélavirkjun eru sérstaklega  
hvattir til að sækja um 

Ef þú vilt starfa í lifandi umhverfi í ört  
stækkandi fyrirtæki ertu hvött/hvattur  
til að senda umsókn ásamt ferilskrá á  

atvinna@hertz.is

Staða leikskólastjóra við leikskólann Drafnarstein

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Drafnarsteini lausa til umsóknar.
Drafnarsteinn er sex deilda leikskóli með tvær starfsstöðvar í Vesturbæ en leikskólinn varð til við sameiningu Drafnarborgar og 
Dvergasteins 2011. Leikur er líf - leikur er nám - leikur er vinna barnsins  er leiðarljós leikskólans. Markvisst er unnið með læsi, mál 
og málörvun, m.a. í gegnum verkefnið Ótrúleg eru ævintýrin sem byggir á hugmyndafræði um heildstætt nám. Einnig er lögð áhersla 
á að umhverfið í leikskólanum styðji við skapandi starf þar sem áhugi og athafnaþörf barnanna eru virkjuð.  Umhverfismennt og 
endurvinnsla skipa stóran sess og Drafnarsteinn er Grænfánaskóli.  Gott samstarf er við foreldra, grenndarsamfélagið og menning-
arstofnanir í nágrenni leikskólans. Áhersla er lögð á fjölmenningu og að halda vel utan um fjölskyldur af erlendum uppruna, m.a. í 
gegnum verkefnið Vinafjölskyldur.  
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í 
Drafnarsteini.

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

Staðan er laus frá 1. september 2018. Umsóknarfrestur er til og með 25. júní 2018.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda  
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg  M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála,  og Elísabet Helga Pálmadóttir, 
þróunarfulltrúi, sími 411 1111. Netföng: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is / elisabet.helga.palmadottir@reykjavik.is 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu 
Reykjavíkurborgar.
Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 
starfsmenn.
Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og  
umbótaáætlunum.
Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 
vinnutilhögun og starfsþróun.
Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskóla-
stigi.
Reynsla af stjórnun æskileg. 
Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
Lipurð og hæfni í samskiptum.
Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsóknarfrestur er til 20. júní nk.

Umsóknir skulu sendar á netfangið 

skolastjori@hunavallaskoli.is eða til 

skólastjóra Húnavallaskóla, Húnavöllum, 

541 Blönduós.

Nánari upplýsingar:

Veitir Sigríður B. Aadnegard í síma  

452 4370 og 847 2664 eða í gegnum 

netfangið skolastjori@hunavallaskoli.is

Húnavatnshreppur

Húnavatnshreppur er á Norðurlandi vestra 
og er sveitarfélagið um 3822 km2 að stærð.  
Á Húnavöllum er starfræktur leikskóli, 
grunnskóli og sundlaug. Húnavellir eru 18 km 
frá Blönduósi.

hunavatnshreppur.is

Lausar kennarastöður 
við Húnavallaskóla
Lausar eru til umsóknar stöður grunnskólakennara 
og leikskólakennara

Staða íþrótta- og sundkennara 

Staða umsjónarkennara 4.- 6. bekkjar

Meðal kennslugreina eru stærðfræði á miðstigi, enska og 

heimilisfræði á öllum stigum.

Staða leikskólakennara við leikskóladeild  (leikskólaliði eða 

starfsmaður með aðra menntun sem nýtist í starfi og/eða reynslu 

af vinnu með ungum börnum kemur til greina).

Um er að ræða 100% störf

Húnavallaskóli er staðsettur rétt fyrir utan Blönduós og er 

samrekinn leik- og grunnskóli. Í grunnskólanum eru tæplega 40 

nemendur og í leikskólanum 15, þá eru gott íþróttahús, sundlaug 

og heitur pottur í og við húsnæðið. Kennt er í fjórum námshópum; 

1. -3. bekkur, 4.-6. bekkur, 7.-8. bekkur og 9.-10. bekkur. 

Ein deild er á leikskólanum og eru nemendur frá eins árs aldri.

Leitað er eftir jákvæðum, duglegum, sveigjanlegum og 

metnaðarfullum einstaklingum, bæði körlum og konum með 

góða skipulagshæfni ásamt góðri hæfni í mannlegum 

samskiptum. 

reppur

Sinfóníuhljómsveit Íslands 
auglýsir lausa til umsóknar  
stöðu leiðara í trompetdeild  
frá og með janúar 2019.

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2018.  
Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu 
berast til Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra 
(starf@sinfonia.is). 
 
Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að minnsta 
kosti tveimur vikum fyrir hæfnispróf.  
 
Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra (starf@sinfonia.is)  
í síma 898 5017.

Hæfnispróf fer fram 25. september 2018  
(og mögulega einnig 26. september 2018)  
í Hörpu.

Einleiksverk:
1) J.Haydn: Trompetkonsert í Es-dúr 1. kafli  

(með kadensu) og 2. kafli (leikið á Bb trompet)

2) Arthur Honegger: Intrada

STAÐA LEIÐARA Í TROMPETDEILD

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is



MANNAUÐSSTJÓRI

Starfssvið:

Hafnarfjarðarkaupstaður leitar að metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi í starf mannauðsstjóra. 

olafia@attentus.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. júní 2018. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

hafnarfjordur.is

585 5500HAFNARFJARÐARBÆR ÞJÓNUSTUVER

Viltu móta örugga 
framtíð?

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

Við leitum að drífandi og jákvæðri manneskju í teymi sem 
hefur það hlutverk að styðja við stjórnendur og starfsfólk í 

Hjá okkur færðu tækifæri til að hafa áhrif og hrinda hugmyndum 
í framkvæmd. Þú verður bakhjarl stjórnenda við framkvæmd 
öryggis- og heilsustefnu og stýringu verkefna tengdum henni.
Þú færð fjölbreyttar áskoranir til að takast á við og stuðning
til að fylgja málum eftir - alla leið.

Ef þú hefur reynslu af öryggismálum, getur veitt fólki innblástur, 
lausnamiðuðu hugarfari, eldmóð og framúrskarandi 

samskiptahæfni ættir þú að sækja um.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2018.

Sérgreinastjóri 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.



  
 

Helstu verkefni:
•  Yfirumsjón með daglegum rekstri Orkustofnunar og þróun innviða hennar.

•  Gerð rekstraráætlunar og eftirfylgni með fjárhagslegum rekstri einstakra verkefna    

    innlendra og erlendra í samvinnu við yfirverkefnisstjóra/verkefnisstjóra.

•  Stefnumótun, þróun og framkvæmd starfsmannamála.

•  Umsjón stofnanasamninga og launasetningar.

•  Umsjón með launavinnslu og viðverubókhaldi.

•  Upplýsingamiðlun til starfsmanna.

•  Umsjón með innri vef stofnunarinnar.

Hæfniskröfur:
•  Menntun á háskólastigi sem nýtist í starfi.

•  Reynsla og þekking á kjara- og starfsmannamálum.

•  Traust, trúnaður og færni í mannlegum samskiptum.

•  Gott vald á íslensku og ensku er skilyrði og þekking á einu 

    norðurlandamáli æskileg.

•  Hæfileiki til þess að koma frá sér efni í töluðu og rituðu máli.

•  Færni í Excel og þekking á Dynamics NAV er kostur.

•  Sjálfstæði í vinnubrögðum.

•  Þekking á Oracle mannauðs- og launakerfi og starfsmannamálum 

    hjá ríkisstofnunum er kostur.

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn:
•  Ferilskrá

•  Bréf þar sem áhuga á starfinu er lýst og fjallað um hvað umsækjandi 

    telur sig geta lagt af mörkum til þess

•  Afrit af prófskírteinum

•  Upplýsingar um umsagnaraðila

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis við viðkomandi 

stéttarfélag.

Nánari upplýsingar veitir Guðni A. Jóhannesson orkumálastjóri, sími 5696000, 

netfang gudni.a.johannesson@os.is.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf berist til Guðnýjar 

Þórsdóttur starfsmannastjóra Orkustofnunar, Grensásvegi 9, 108 Reykjavík eða á 

netfang gd@os.is eigi síðar en 26. júní 2018. 

Öllum umsóknum verður svarað eftir að ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

    Orkumálastjóri

Rekstrar- og 
starfsmannastjóri
Orkustofnun auglýsir laust til umsóknar starf rekstrar- og starfsmannastjóra. 

Starfið heyrir beint undir orkumálastjóra.

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Hlutverk Orkustofnunar er að vera 

stjórnvöldum til ráðuneytis um orku 

og auðlindamál, standa fyrir rannsóknum 

á orkubúskap og orkulindum þjóðarinnar, 

safna og miðla gögnum um orkumál, 

vinna áætlanir til lengri tíma og stuðla 

að samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands og utan.

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í Austurkór 

· Deildarstjóri í Baug 

· Deildarstjóri í Kópahvol 

· Deildarstjóri í Kópasteini 

· Deildarstjóri í Læk 

· Deildarstjóri í Rjúpnahæð 

· Leikskólakennari í Arnarsmára 

· Leikskólakennari í Austurkór 

· Leikskólakennari í Baug 

· Leikskólakennari í Dal

· Leikskólakennari í Efstahjalla 

· Leikskólakennari í Kópahvoli 

· Leikskólakennari í Kópasteini 

· Leikskólakennari í Læk 

· Leikskólakennari í Marbakka 

· Leikskólakennari í Rjúpnahæð 

· Leikskólakennari í Álfatúni 

· Leikskólasérkennari í Kópahvol 

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór 

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Efstahjalla 

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Marbakka 

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni 

Grunnskólar

· Aðstoðarskólastjóri í Kársnesskóla 

· Deildarstjóri í Hörðuvallaskóla 

· Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla 

· Frístundaleiðbeinandi í Smáraskóla 

· Frístundarstarfsmenn í Vatnsendaskóla 

· Kennari í hönnun og smíði í Kársnesskóla 

· Kennari í hönnun og smíði í Vatnsendaskóla 

· Kennsluráðgjafar í Hörðuvallaskóla 

· Skólaliði í Lindaskóla 

· Skólaliði í Smáraskóla 

· Stuðningsfulltrúi í Smáraskóla 

· Umsjónarkennari á miðstig í Smáraskóla 

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Smáraskóla 

· Umsjónarkennari í miðstig í Vatnsendaskóla 

· Íslenskukennari á elsta stig í Smáraskóla 

· Íslenskukennari á unglingastigi í Kársnesskóla 

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Kársnesskóla   

Velferðarsvið

· Deildarstjóri óskast á heimili fyrir fatlað fólk 

· Stuðningsaðili í Rjúpnahæð 

· Starfsmenn í íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk 

· Deildarstjóri óskast á heimili fyrir fatlað fólk

 Ýmis störf

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
 þjónustu 

· Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvum   
 Kópavogs

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

Ný tækifæri,

nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Tanntæknir/aðstoð  
óskast á tannlæknastofu.

Tannlæknastofa í Reykjavík óskar eftir að ráða  
tanntækni/aðstoð í rúmlega 70% starf.

Umsóknir berist á vip@frettabladid.is fyrir  
17. júní merkt „Tanntæknir“ 
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STARFSSVIÐ:

I Dagleg stjórnun deildarinnar og starfsmannamál

I Skipulag áhafna til að mæta þörf hverju sinni

I Stjórnun umbótaverkefna deildarinnar

I Samskipti við stéttarfélög áhafna  

Icelandair leitar að öflugum stjórnanda í áhafnadeild. 

Áhafnadeild sér um skipulagningu á vinnu rúmlega 2000 manns sem starfa í flugvélum félagsins. Deildin sér um dagleg samskipti við áhafnir, 
hótelsamninga fyrir áhafnir, farmiðaútgáfu og ýmsa útreikninga vegna áhafnaþarfar. Deildin er bæði með starfsstöð í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli.

HÆFNISKRÖFUR:

I Háskólamenntun er nauðsynleg

I Leiðtogahæfileikar, sjálfstæði og skipulagshæfileikar

I Reynsla af stjórnun verkefna

I Þekking og reynsla af störfum flugfélaga er æskileg

I Frumkvæði, auk færni í almennum samskiptum og samvinnu

I Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg

I Góð tölvufærni

DEILDARSTJÓRI  
ÁHAFNADEILDAR

Nánari upplýsingar veita:
Haukur Reynisson, flugrekstrarstjóri I thr.crew@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir, mannauðsstjóri aðalskrifstofu I starf@icelandair.is

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef  
félagsins www.icelandair.is/umsokn eigi síðar  
en 24. júní 2018.

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi sem hefur áhuga á krefjandi verkefnum í hröðu og síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi. 

Vinsamlegast sækið um á www.strætó.is. Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2018. 

Helstu verkefni
 Stýring og umsjón upplýsingatæknikerfa
 Þjónusta við notendur
 Samskipti við hýsingaraðila og birgja
 Önnur tilfallandi verkefni á sviði upplýsingatæknimála

Menntunar- og hæfniskröfur
 
 
 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 Jákvæðni og mikil samskiptafærni

 

Laun og kjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. og starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Karlar jafnt sem konur eru 

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

Tanntæknir/aðstoð  
óskast á tannlæknastofu.

Tannlæknastofa í Reykjavík óskar eftir að ráða  
tanntækni/aðstoð í rúmlega 70% starf.

Umsóknir berist á vip@frettabladid.is fyrir  
17. júní merkt „Tanntæknir“ 
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ECONOMIC AND  
COMMECIAL ASSISTANT

(TEMPORARY POSITION)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir tímabundna stöðu Economic 
and Commercial Assistant lausa til umsóknar.  

Starfið myndi hefjast eins fljótt og hægt er  
og lýkur 1. júní 2019, þó með möguleika á framlengingu.

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2018.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  

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

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
temporary position of Economic and Commercial Assistant. 

Employment would start as soon as possible and conclude June 
1, 2019, with possible extensions.  The closing date for this 

postion is June 24, 2018. Application form and further information 
can be found on the Embassy’s home page:

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

Please send your DS-174 application form to : 
reykjavikvacancy@state.gov

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Urriðaholtsskóli

• Deildarstjóri á leikskólastig
• Leikskólakennari á leikskólastig

Akrar

• Leikskólakennarar - 50% og 100% staða
• Leikskólasérkennari

Bæjarból

• Deildarstjóri

Holtakot

• Deildarstjóri
• Leikskólakennari
• Starfsmaður í eldhús

Hæðarból

• Deildarstjóri

Krakkakot

• Leikskólakennari
• Matráður

Bæjarskrifstofur

• Talmeinafræðingur

Fjölskyldusvið

• Stuðningur við ungan mann heima
 og við ýmsa afþreyingu

Sigurhæð - heimili fyrir fatlað fólk

• Þroskaþjálfi

Ægisgrund - heimili fyrir fatlað fólk

• Sumarstarfsmaður

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

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

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.

Háskólinn í Reykjavík    |    Menntavegi 1    |    101 Reykjavík    |    Sími 599 6200    |    www.hr.is

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir akademískum 
starfsmanni á sviði stýritækni, vélmenna, hátækni (mekatróník) eða 
sambærilegu. Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður 
starfsheitið ákvarðað út frá formlegu hæfismati. 

Akademísk staða á sviði 
vélmenna og stýritækni

STARFSSVIÐ

– Rannsóknir á sviði stýritækni, vélmenna 
(robotics), hátækni (mekatróník) eða  
tengdra greina.

– Kennsla í grunn- og framhaldsnámi í 
námskeiðum á borð við aflfræði, stýritækni  
og stýrikerfi, og mekatróník. 

– Leiðsögn nemenda í grunn- og framhaldsnámi.

– Þátttaka í stjórnsýslu sviðsins, þar með 
talið þróun námsframboðs deildarinnar og 
uppbygging tilraunastofa til kennslu.

HÆFNISKRÖFUR

– Doktorspróf í verkfræði með sérhæfingu í 
stýritækni eða vélmennum.

– Færni og reynsla af rannsóknarstörfum og 
öflun rannsóknastyrkja.

– Skýr framtíðarsýn í rannsóknum á sviðinu.

– Reynsla af kennslu og metnaður í þróun 
kennsluaðferða.

– Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði 
og sjálfstæði í starfi.

Tækni- og verkfræðideild býður upp á nám á grunn- og framhaldsnámsstigi í meðal annars 
rafmagnsverkfræði, vélaverkfræði, hátækniverkfræði, heilbrigðisverkfræði, byggingarverkfræði, 
fjármálaverkfræði, rekstrarverkfræði og orkuverkfræði.

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðrún Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar,  
gudrunsa@ru.is, og Sigrún Þorgeirsdóttir, skrifstofustjóri deildarinnar, sigrunth@ru.is. 

Umsóknum ásamt starfsferilskrá, afriti af viðeigandi prófskírteinum, yfirliti yfir fræðastörf og reynslu 
af kennslu, afritum af helsta birta efni og meðmælum, skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík: 
radningar.hr.is/storf. Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2018.

Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.



Executive Assistant  
for Management Team

We’re hiring!

Meniga is hiring Executive Assistant for  
the management team. The tasks and 
responsibilities are very diverse and require 
someone with excellent multitasking and  
communication skills and interest in business.
 
Responsibilites:

• Managing executives’ calendar and arrange 
their daily schedule (meetings, travel etc.)

• Making travel arrangements

• Taking minutes for Executive Management

• File management

• Organising meetings and presentations

  

Requirements:
• Outstanding organisational and time  

management skills

• Fluent English. Good Icelandic.  
Other language skills a plus

• Professional discretion and confidentiality

• Excellent verbal and written  
communications skills

 
Please apply at meniga.com/jobs before 25 
June 2018

Kerecis er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og framleiðir 
lækningavörur sem notaðar eru til meðhöndlunar á margskonar 
vefjaskaða s.s. húðvandamálum, þrálátum sárum, brunasárum, 
munnholssárum, heilabastsrofi og til enduruppbyggingar á brjóstum 
og kviðvegg. Innan Kerecis starfar öflugur hópur sérfræðinga sem náð 
hefur góðum árangri í þróun á lækningavörum. Tækni félagsins hefur 

vakið athygli á heimsvísu og er félagið m.a. í samstarfi við bandarískar 
varnamálastofnanir um þróun og rannsóknir. Hátt í fimmtíu  starfsmenn 
starfa hjá fyrirtækinu á Ísafirði, í Reykjavík og í Bandaríkjunum. 
Meginmarkaður Kerecis er í Bandaríkjunum þar sem vörur fyrirtækisins 
eru seldar beint til heilbrigðisstofanana. Kerecis hlaut árið 2017 
Vaxtarsprotann sem það fyrirtæki á Íslandi sem vex hraðast.

Sérfræðingur – Bandaríkin VP Marketing  – Bandaríkin

Starfsmaður starfar innan deildar „Clinical Support & 
Reimbursement“ sem sérfræðingur í vöru Kerecis fyrir 
meðferð á sárum. Starfið felur í sér ferðalög um Bandaríkin 
til að sinna fræðslu og stuðningi við heilbrigðisstofnanir. 
Mikilvægt er að starfsmaður sé drífandi, sveigjanlegur og 
tilbúinn að tileinka sér nýja hluti. Kerecis er ört stækkandi 
og býður upp á mikil tækifæri til þróunar í starfi.

Hlutverk og verkefni:
•  Klínískur stuðningur fyrir lækna og söluráðgjafa 

varðandi tækni Kerecis
•  Þjálfun og fræðsla fyrir stofnanir sem innleiða  

Kerecis vörur
• Tilfellasöfnun 
• Þátttaka á ráðstefnum
• Samstarf með þekkingarleiðtogum í sárameðferð
• Menntun og námskeiðahald fyrir lækna 
• Ýmis önnur verkefni innan deildarinnar

Menntun og reynsla:
• Menntun frá Bandaríkjunum æskileg
•  Háskólapróf í hjúkrunarfræði, læknisfræði eða  

skyldum greinum
•  Reynsla í fyrirlestrahaldi eða sölustörfum er kostur

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum sýnt:
• Sjálfstæð vinnubrögð
•  Færni í samskiptum og tengslamyndunum, eftirfylgni 

og fagmennsku

Frekari upplýsingar veitir Gunnar Jóhannsson  
(gj@kerecis.com)

VP Marketing ber ábyrgð á öllu markaðsstarfi félagsins, 
t.a.m. að efla áhuga á tækni fyrirtækisins með markaðs-
herferðum, ráðstefnuhaldi, markaðsgreiningum og 
gerð og viðhaldi markaðsefnis. Starfsmaðurinn situr í 
framkvæmdastjórn fyrirtækisins og mun hafa veruleg áhrif 
á velgengni fyrirtækisins og vöxt þess í framtíðinni. 

Hlutverk og verkefni:
• Situr í framkvæmdastjórn Kerecis
• Tekur þátt í því að skilgreina stefnu fyrirtækisins
•  Býr til og framkvæmir markaðs- og vörumerkjaáætlun 

sem styður við stefnu fyrirtæksins og söluáætlun
•  Rannsakar ákjósanlega markaði og velur í samstarfi við 

söludeild og undirbýr upphaf sölu
• Rekur ráðstefnuáætlun félagsins
•  Býr til og þróar markaðsefni félagsins og rekur 

samfélagsmiðla
•  Dagleg stjórn markaðsdeildar sem í upphafi saman-

stendur af þremur starfsmönnum en fyrirhugað er að 
deildin vaxi ört

Menntun og reynsla:
• Menntun frá Bandaríkjunum
•  Reynsla sem leiðtogi í markaðsmálum i átta ár  

eða meira
• MBA gráða er kostur.

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum sýnt:
• Hæfileika til setu í framkvæmdastjórn
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileika
•  Hæfileika í að deila ábyrgð, eftirfylgni og teymisvinnu

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur Fertram  
(gfs@kerecis.com)

Sérgreinastjóri 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.



Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Rík samskipta- og samstarfshæfni
• Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi
• Sjálfstæði í starfi

Með umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afritum 
af prófskírteinum.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Fast ráðningum í síma 552-1606,  
einnig hjá lind@fastradningar.is

Einnig almennar vaktir í boði. 
Mikill sveigjanleiki varðandi 
starfshlutfall og vinnutíma.

Viltu eignast nýja vini 
á aldrinum 18 til 107 ára?
Hjúkrunarfræðingur óskast á næturvaktir á Hrafnistu  
í Reykjavík í framtíðarstarf.

Hrafnista  Reykjavík   I   Hafnarfjörður   I   Kópavogur   I   Garðabær   I   Nesvellir   I   Hlévangur

Sérfræðingar í                  
ráðningum   

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Starfsmaður
Endurvinnslan hf óskar eftir að ráða öflugan aðila til starfa. 

Um er að ræða starf við móttöku drykkjarumbúða hjá 
traustu fyrirtæki. Starfsmaður aðstoðar viðskiptamenn og 
sér um úrvinnslu á flöskum og dósum. 
Vinnutími er frá 8:30 til 17:00 og einnig er nauðsynlegt að 
vinna einhverja daga til 18:00 og nokkra laugardaga frá 
11:30 – 16:30.

Umsóknir berist á evhf@evhf.is og eru upplýsingar gefnar 
í síma 5888522

Samgönguáætlun 2019-2030
Auglýsing um matslýsingu

Í undirbúningi er gerð samgönguáætlunar 2019-2030. 
Áætlunin er mótuð á grundvelli stefnumörkunar 
samgönguráðherra samkvæmt lögum nr. 33/2008 
um samgönguáætlun í víðtæku samráði við 
almenning og hagsmunaaðila. Samgönguáætlun er 
háð lögum um umhverfismat áætlana. 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir hér 
með matslýsingu áætlunarinnar með von um að 
sem flestir kynni sér efni hennar. Í matslýsingu er 
gert grein fyrir:

- Hvernig staðið verður að matsvinnunni. 
- Hvað muni koma fram í umhverfisskýrslu.
- Hverjir séu helstu áhrifaþættir áætlananna.
- Hvaða umhverfisþættir kunna að verða fyrir áhrifum.
- Gögnum sem lögð verða til grundvallar.
- Matsspurningum og viðmiðum við mat á vægi og 
  umfangi umhverfisáhrifa. 

Matslýsingin er aðgengileg á heimasíðu Samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðuneytisins. Senda skal skriflegar 
athugasemdir eða ábendingar um matslýsingu með 
tölvupósti á póstfangið samgongurad@srn.is fyrir 
29. júní 2018. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 
mun í kjölfarið taka saman yfirlit um athugasemdir 
og ábendingar sem berast og hvernig þær muni 
nýtast við gerð umhverfisskýrslu.
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Duties and responsibilities include:

Maintain the overall appearance and operation of the 
office, which contributes to smooth running of our office 
and facilities.

Coordinate and manage efficient procurement and 
availability of supplies for the office.

Assist with finance related administrative tasks.

Provide executive support as needed, such as 
coordinating meetings, travel arrangements and expense 
report management.

Coordinate arrangements such as events, all hands 
presentations, and off-sites. 

Other tasks may be assigned as needed.

Qualifications and competencies:

Bachelor’s degree preferred, with knowledge of standard 
office administrative practices and procedures.

Bookkeeping experience/knowledge a plus.

Self-motivated, ambitious and able to take responsibility.

Exceptional organizational, planning and problem-solving 
skills, with an attention to detail.

Quick learner, with great computer skills in Microsoft 
Office, incl. Word, PowerPoint and Excel.

Multitasker with excellent time management skills and 
ability to perform under pressure and to tight deadlines.

Strong verbal, written and interpersonal communication 
in English.

NetApp Iceland is seeking an Office Manager to join its rapidly growing office.

We love our culture and our office manager will be at the heart of helping us promote an environment that 
supports our values and employees’ needs.

Our Office Manager is an ambitious and resourceful team-player with awesome organizational and multitasking 
skills, who is comfortable working in a fast-paced environment, while remaining flexible, proactive, and efficient.

If this role sounds like one for you and you are someone who can produce quality work and meet deadlines with 
a positive attitude, then please apply as we would love to meet you!

About NetApp

NetApp is the leader in data insight, access, and control for hybrid cloud environments. NetApp provides global 
organizations the ability to manage and share their data across on-premises, private, and public clouds.

We hire exceptionally talented people and support them to do what they do best. We value our employee’s input greatly 
and urge them to take initiative and be innovative.

Visit www.qstack.com/careers to apply and find out more information. Note that only applications in English will be 
accepted.

Office Manager / Executive Assistant 

• 

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

Iceland is hiring

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

ATVINNUAUGLÝSINGAR  21 L AU G A R DAG U R   9 .  J Ú N Í  2 0 1 8



HULDA
ÆTLAR 
AÐ VERÐA 
ROKKARI

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ 

REYKJAVÍKURBORGAR

LANGAR ÞIG AÐ VINNA 
MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS?
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar óskar eftir fólki 
til starfa við fjölbreytt störf með börnum og unglingum. 
Undir skóla- og frístundasvið heyra: 

•   LEIKSKÓLAR
•   GRUNNSKÓLAR
•   FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR

Nánari upplýsingar á:
www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

 

ÓSKAST TIL LEIGU

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

Samflutningur þjónustustofnana 
GRR og ÞÞM - Leiguhúsnæði

 
20795 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir SÞS -Samflutningur þjónustustofnana GRR 
og ÞÞM (Greiningarstöð ríkisins og Þjónustu og þekking-
armiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklin-
ga). Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins.

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 25 
ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar.

Gerð er krafa um góða staðsetningu á höfuðbor-
garsvæðinu, gott aðgengi þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða, 
hjólandi og gangandi og næg bíla- og hjólastæði. SÞS er 
þjónustustofnun fyrir almenning og því skiptir staðset-
ning húsnæðisins, þ.e. nálægð við helstu stofnbrautir og 
almenningssamgöngur, miklu máli við staðarval. Greið leið 
þarf að vera að verslunum og kaffihúsum í næsta nágrenni 
SÞS til að hægt sé að meta þátttöku og færni einstaklinga 
í samfélagi. Að auki þarf að vera hægt að prófa notkun 
ýmissa ferlihjálpartækja á auðveldan hátt utanhúss. Allt 
nærumhverfi og aðgengi þar að skiptir máli.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 2.957 fermetrar. 
Húsnæðið skiptist í skrifstofur og m.a. viðtals- / skoðunar- / 
prófunar- / athugunar- / lækninga- / þjálfunarrými, verkstæði.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is eigi síðar en mánudaginn, 11. júní 2018.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggi , afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu 
og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20795 skulu sendar á net-
fangið www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef 
Ríkiskaupa.

Fyrirspurnarfrestur rennur út 13. júlí en svarfrestur er til 
og með 17. júlí. Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, 
ástand og staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal 
skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar 
en kl. 13:00 fimmtudaginn 19. júlí 2018.

Merkja skal tilboðin; nr. 20795 – Samflutningur þjónustus-
tofnana GRR og ÞÞM - Leiguhúsnæði

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr.
120/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 11. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda 
eftirfarandi upplýsingar:

 hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um  
 að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en  
 skrifað er undir leigusamning.

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

Kópavogsbraut 59. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi við 
Kópavogsbraut 59. Í breytingunni felst að núverandi einbýlishús á lóðinni, byggt árið 1959, verði rifið og reist í þess 
stað 6 íbúða fjölbýli á 2 hæðum auk kjallara að hluta með 1,3 bílastæði á íbúð. Hámarks grunnflötur hússins er 275 m2. 
Kjallari er að hámarki 150 m2 og lóðin er 1015 m2. Samanlagður gólfflötur hússins er 700 m2, heildarnýtingarhlutfall 
verður 0,69. Hámarkshæð hússins er 7,5 m miðað við aðkomuhæð. Að öðru leyti gilda sömu skilmálar. 

Ofangreind tillaga að breyttu deiliskipulagi sem áður var auglýst í Fréttablaðinu þann 14. apríl sl. með athugasemda-
frest til 4. júní 2018 er nú auglýst að nýju í Fréttablaðinu og Lögbirtingablaðinu með framlengdum athugasemdafresti 
til 23. júlí 2018.

Tillagan er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogsbæjar að Digranesvegi 1 
frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hags-
muna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags- 
og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar 
en kl. 15:00 mánudaginn 23. júlí 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Verkefnastjóri stefnumótunar 

kopavogur.is

Laust er til umsóknar spennandi starf verkefnastjóra til að stýra stefnumótunar-
vinnu Kópavogsbæjar. Starfið heyrir undir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs.
Við stefnumótun Kópavogsbæjar verður horft til Heimsmarkmiða Sameinuðu 
þjóðanna.

Helstu verkefni
•  Leiða stefnumótun bæjarstjórnar Kópavogs við gerð stefnumarkandi áætlana 

og bera ábyrgð á innleiðingu þeirra
•  Leiðbeina stjórnendum hjá Kópavogsbæ við gerð stefnumarkandi áætlana 

og bera ábyrgð á innleiðingu þeirra
•  Staðfesta að stefnumarkandi áætlanir stofnana bæjarins séu tækar til fram lagningar 

við gerð fjárhagsáætlunar Kópavogsbæjar
•  Fara yfir árangursmælingar skipulagsheilda og skila ársskýrslu til bæjarstjórnar
•  Önnur verkefni sem yfirmaður felur verkefnastjóra og falla að hans starfssviði

Menntunar- og hæfniskröfur 
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem verkefnastjórnun, viðskiptafræði, 

stjórnsýslufræði eða stjórnun og stefnumótun
•  Reynsla og/eða þekking af stefnumótun kostur
•  Reynsla af verkefnastjórnun kostur
•  Þekking af starfsemi sveitarfélaga kostur
•  Reynsla af áætlanagerð og árangursmælingum kostur
•  Góð íslenskukunnátta og hæfni í ræðu og riti
•  Góð samskipta- og samstarfshæfni
•  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi 

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní 2018. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Magnússon sviðsstjóri stjórnsýslusviðs, 
pallm@kopavogur.is, sími 441 0000.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags innan BHM. 
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.

Pipar\TBW
A

 \ SÍA

FOSSHÁLS – LAGERRÝMI/GEYMSLA
Um 650 fm. iðnaðarými eða lagerrými til leigu .  

Stór innkeyrsluhurð með mikilli lofthæð (7 metrar).
Laust strax! 

Áhugasamir sendi póst á netfangið ritari.rvk@gmail.com

TIL LEIG
U

Framkvæmdaleyfi 
byggt á reglugerð nr. 772/2012.

Framkvæmdarleyfi fyrir Þorláksskógar innan lands Landgræðslu 
ríkisins og jarðarinnar Þorlákshöfn.
Skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Ölfuss og bæjarstjórn Ölfuss hafa 
samþykkt umsókn frá Landgræðslu ríkisins f.h. framkvæmdaaðila 
að vera með landgræðslu á um 4620 ha svæði þar sem fyrir-
hugað er á 20 árum að vera með skógrækt í landgræðsluverk-
efninu. Á svæðinu hefur verið síðan 1935 landgræðsla og nú veitt 
framkvæmdaleyfi fyrir að vera með skógrækt innan svæðisins. 
Framkvæmdaleyfið með fylgigögnum er á heiðasíðu Ölfuss, www.
olfus.is.
Bæjarstjórn Ölfuss samþykki þann 27. apríl 2018 á grunni heimildar 
í skipulagslögum að gefa út framkvæmdaleyfi með þeim skilmálum 
sem fram koma í skipulagsgögnum. Álit  Skipulagsstofnunar frá 21. 
febrúar 2018 er að framkvæmdin er ekki matsskyld.
Samkvæmt 8. gr. reglugerðar nr. 772/2012 hefur verkefnið verið 
kynnt á íbúafundi. 
Meðferð er samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010. Afgreiðsla á 
framkvæmdaleyfinu er byggð á heimild í aðalskipulagi. 

Þorlákshöfn þann 6. júní 2018
f.h. Sveitarfélagsins Ölfuss
Sigurður Ósmann Jónsson

skipulags- og byggingarfulltrúi Ölfuss

ÚTBOÐ

Vetrarþjónusta göngu- og hjólaleiða 

í Garðabæ 2018-2021

Garðabær óskar eftir tilboðum í vetrarþjónustu 
göngu- og hjólaleiða í Garðabæ 2018-2021.
Í verkinu felst snjóruðningur og hálkuvörn á 
helstu göngu- og hjólaleiðum í Garðabæ.

Helstu magntölur eru:

Stígar í fyrsta forgangi: 32 km

Stígar í öðrum forgangi: 14 km

Útboðsgögn verða afhent frá og með 
þriðjudeginum 12. júní nk. í afgreiðslu 
Mannvits, Urðarhvarfi 6, 203 Kópavogi.

Opnun tilboða: Þriðjudaginn 16. júní 2018 

kl. 11:00, hjá Mannviti í Urðarhvarfi 6, 203 
Kópavogi.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Tilboð óskast í smáhýsi, staðsett 
við skólasmiðju Fjölbrautaskólans í 

Breiðholti við Hraunberg 
Um er að ræða fimm timburhús, 15,0 m2 að grunnfleti. Húsin eru á 
mismunandi byggingarstigum.  Húsin seljast í því ástandi sem þau 
eru í á tilboðsdegi.

Húsin verða til sýnis frá mánudeginum 11. júní til og með  
miðvikudaginn 20 júní 2018 í samráði við Stefán Rafnar Jóhannsson 
sími 898 5884 og Ríkiskaup í síma 530 1400.

Húsin eru tilbúin til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja þau eigi 
síðar en 1.ágúst 2018.

Tilboðseyðublöð eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is og liggja einnig frammi í afgreiðslu  
Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. Gögnin verða aðgengileg 
á vef Ríkiskaupa mánudaginn 11. júní nk.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 fimmtudaginn 21 júní 
2018 þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda er 
þess óska.

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði 
sem er eða hafna öllum.

TIL SÖLU

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

Tilboð óskast í frístundahús, staðsett við 
Verkmenntaskólann á Akureyri

20800 - Um er að ræða frístundahús úr timbi sem byggt er af 
nemendum skólans. Húsið er 50 m2 að grunnfleti, með innréttingum 
í eldhúsi og svefnherbergi. Lagt er fyrir rafmagni í húsinu og hita í 
gólfi. Húsið selst í því ástandi sem það er í á tilboðsdegi.

Húsið verður til sýnis miðvikudaginn 13. júní 2018 kl 16-18 á norður-
plani við byggingardeild VMA. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu 
VMA og frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma 
464 0300 og Ríkiskaup í síma 530 1400.

Húsið er tilbúið til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja þau eigi 
síðar en 15.ágúst 2018.

Tilboðseyðublöð eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is og liggja einnig frammi í afgreiðslu Ríkiskaupa, Bor-
gartúni 7c, 105 Reykjavík. Gögnin verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa 
mánudaginn 11. júní nk.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 fimmtudaginn 21 júní 
2018 þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda er 
þess óska.

Verkmenntaskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.

TIL SÖLU

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Ritari ráðherra Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201806/1168
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fjallabyggð 201806/1167
Rekstrar- og starfsmannastjóri Orkustofnun Reykjavík 201806/1166
Vélamaður Vegagerðin Fellabær 201806/1165
Vélamaður Vegagerðin Hólmavík 201806/1164
Svæðisstjóri Vegagerðin Borgarnes 201806/1163
Skrifstofumaður Embætti ríkissaksóknara Reykjavík 201806/1162
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201806/1161
Ráðgjafi Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Kópavogur 201806/1160
Ritari Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Kópavogur 201806/1159
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201806/1158
Aðstoðarsaksóknari Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201806/1157
Saksóknarfulltrúar Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201806/1156
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201806/1155
Skurðhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201806/1154
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201806/1153
Verkefnastj. launa- og kjaramála Háskólinn á Akureyri Akureyri 201806/1152
Geðlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201806/1151
Vélfræðingur Landspítali, viðhaldsdeild Reykjavík 201806/1150
Pípulagningamaður/verkstjóri Landspítali, fasteignadeild Reykjavík 201806/1149
Umsj. fasteigna, afgr. og þjónusta Náttúrufræðistofnun Íslands Garðabær 201806/1148
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201806/1147
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201806/1146
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201806/1145
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dagdeild Hjartagáttar Reykjavík 201806/1144
Rafvirki Landspítali, viðhaldsdeild Reykjavík 201806/1143
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngud. taugasjúkdóma Reykjavík 201806/1142
Dýralæknir á Markaðsstofu Matvælastofnun Hafnarfjörður 201806/1141
Kennari, félagsfræði Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201806/1140
Yfirmatráður Landgræðsla ríkisins Hella 201806/1139
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra Húsavík 201806/1138
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurlandi Selfoss 201806/1137
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurlandi Selfoss 201806/1136
Sjúkraliði Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201806/1135
Sérfræðilæknir í barnaskurðlækn. Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201806/1134
Kennari, stærðfræði Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201806/1133
Kennari, eðlisfræði Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201806/1132
Kennari, stærðfræði Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201806/1131
Sálfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201806/1130
Sálfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201806/1129
Heilbrigðisstarfsmaður Landspítali, átröskunarteymi Reykjavík 201806/1128
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngud. skurð- og lyflækn Reykjavík 201806/1127
Heilbrigðisstarfsmaður, afleysing Landspítali, átröskunarteymi Reykjavík 201806/1126
Kennari, málmiðngreinar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201806/1125
Kennari, enska Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201806/1124

Rótgróin efnalaug til sölu.
Traust og gott fyrirtæki sem hefur verið rekið undir sömu kennitölu í 
áratugi. Góð afkoma og reksturinn býður upp á mikla vaxtamögulei-
ka. Fyrirtækið er mjög vel tækjum búið. Mikil og traust viðskiptavild. 

Vinnustaðurinn er að jafnaði með 7-8 stöðugildi. Staðsetningin er 
góð, sjálft húsnæðið er sérlega hentugt. Góður langtíma- 
leigusamningur með hagstæðum kjörum er um húsnæðið. Hentugt 
fyrirtæki fyrir samheldna fjölskyldu.

Óskað er eftir tilboðum.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

Sverrir Pálmason, hdl. 
Löggiltur fasteignasali 
s. 867 1001 - sverrir@jas.is
Arnar Sölvason
s. 896 3601

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Auglýsing um skipulagsmál  
í Skaftárhreppi

Í samræmi við 1. og 2. mgr. 30.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
er hér með auglýst eftir athugasemdum við lýsingu vegna 
breytingu á aðalskipulagi Skaftárhrepps 2010-2022.  

Lýsing aðalskipulagbreytingar – Fyrir breytingu á  
þéttbýlinu á Kirkjubæjarklaustri, Íþróttasvæði 

Viðfangsefni hennar er breyting í þéttbýlinu á Kirkjubæjar-
klaustri þar sem reitur Ú-11 íþróttasvæði stækkar en reiturinn 
liggur austan við Kirkjubæjarskóla, sunnan Klausturvegar 
meðfram bökkum Skaftár. Reitur fyrir þjónustustofnanir (S-11) 
minnkar. 

Markmið breytingarinnar er að skapa kjarna fyrir íþrótta-
iðkun við grunnskóla Kirkjubæjarklausturs og efla fjölbreytta 
íþróttaiðkun og útiveru. Skapa aðstæður þar sem möguleiki 
er á stærri samkomum s.s. íþróttamótum í nálægð við önnur 
íþróttamannvirki og í hjarta þéttbýlisins. 

Lýsing aðalskipulagbreytingar – Fyrir breytingu á í landi  
Efri-Víkur og Hrífunes. 

Viðfangsefni breytingarinnar er að gera ráð fyrir nýju verslun-
ar- og þjónustusvæði í landi Efri-Víkur við Sauðagötu og 
stækkunar verslunar- og þjónustusvæðis (V2) við Hrífunes. 

Markmið breytingarinnar er að verða við mikilli eftirspurn eftir 
gistirýmum í Skaftárhreppi en það er ósk eigenda Sauðagötu 
12 að umrædd fasteign verði skráð sem gistiheimili. 

Í samræmi við 1. mgr. 40.gr.skipulagslaga nr.123/2010 er hér 
með auglýst eftir athugasemdum við lýsingu skipulagsverk-
efnis fyrir nýtt deiliskipulag við Laufskálavörðu. 

Lýsing fyrir deiliskipulag í nágrenni við Laufskálavörðu vegna 
hugmynda um uppbyggingu á ómönnuðu þjónusthúsi fyrir 
ferðamenn. Svæði er skilgreint sem landbúnaðrsvæði í Aðal-
skipulagi Skaftárhrepps þar sem leyfilegt er að starfrækja 
þjónustu fyrir ferðmenn. 

Lýsing skipulagsverkefnanna liggur frammi á skrifstofu 
Skaftárhrepps, Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri og á 
heimasíðu Skaftárhrepps www.klaustur.is. Opið hús verður á 
skrifstofu Skaftárhrepps þann 14. júní 2018 á milli kl. 12-14 þar 
sem hægt verður að koma á framfæri ábendingum og fá svör 
við spurningum. Athugasemdafrestur við lýsingu þessa er til 
2. júlí 2018. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu 
Skaftárhrepps, Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustur,  
á netfangið margret@landmotun.is eða oskar@landmotun.is. 

Virðingarfyllst 
Skipulagsfulltrúi. 

Skaftárhrepps.

Brú yfir Fossvog. Deiliskipulagstillaga á vinnslustigi. Opið hús.

Reykjavíkurborg og Kópavogsbær vinna í sameiningu að deiliskipulagstillögu fyrir brú yfir Fossvog. Í 
tillögunni er gert ráð fyrir um 270 m langri brú yfir voginn frá Kársnesi að flugbrautarenda Reykjavíkur-
flugvallar. Markmið tillögunar er að bæta samgöngutengingar milli Reykjavíkur og Kópavogs og styðja 
við vistvæna samgöngukosti. Brúin verður fyrir umferð gangandi, hjólandi og almenningssamgöngur.

Tillagan og gögn hennar verða til sýnis og umræðu í Þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 
miðvikudaginn 13. júní frá kl. 17-18.30. Gefst þá tækifæri til að ræða innihald tillögunar við starfsmenn 
beggja sveitarfélaga.

Í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samþykktu sveitarfélögin að kynna tillöguna á vinnslu- 
stigi og var auglýsing þess efnis birt 26. maí 2018. Gögn tillögunnar hafa verið aðgengileg frá þeim tíma 
á vefsíðum sveitarfélaganna, www.reykjavík.is og www.kopavogur.is, í þjónustuveri Reykjavíkurborgar 
og Kópavogsbæjar. Kynning stendur til 20. júní 2018. 
Á kynningartíma gefst tækifæri til að senda sveitarfélögunum ábendingar eða athugasemdir við tillögu-
na og skulu þær berast skriflega fyrir 20. júní 2018, hvort heldur sem er til: 

 
 netfangið skipulag@reykjavik.is.

 
 skipulag@kopavogur.is.

Björn Axelsson, skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Birgir Hlynur Sigurðsson, skipulagsstjóri Kópavogs

Auglýsing um skipulag í Kópavogi

Kársnes. Bakkabraut 12, 14 og 16.  
Hafnarbraut 17-19 og 21-23. Deiliskipulag. 

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu 
skipu lags- og byggingardeildar Kópavogs dags. 5. mars 2018 að breyttu deiliskipulagi á lóðunum við Bakkabraut 12-
16 og Hafnarbraut 17-23. Deiliskipulagssvæðið sem er um 9.600 m2 að stærð afmarkast af Vesturvör í norðri, Hafnar-
braut í austri, Nesvör í suðri og Bakkabraut í vestri. Svæðið er hluti þróunarsvæðis Kársness.

Í tillögunni felst að mannvirki á lóðunum Hafnarbraut 17, 19 og 21 - 23 verði rifin og í þeirra stað rísi íbúðabyggð.  
Engar breytingar frá núverandi stöðu eru fyrirhugaðar á lóðunum Bakkabraut 12, 14 og 16.

Á lóðinni við Hafnarbraut 21-23 er lagt er til að núverandi lóðamörk haldist óbreytt.  Gert er ráð fyrir að núverandi 
mannvirki á lóðinni verði rifin og í þeirra stað byggt eitt sambyggt fjölbýlishús með tveimur stigahúsum og aðkomu frá 
Vesturvör og Hafnarbraut. Gert er ráð fyrir að nýbyggingin verði á fjórum hæðum auk inndreginnar þakhæðar.  
Gert er ráð fyrir allt að 45 íbúðum í húsinu og tveimur verslunar/þjónusturýmum á jarðhæð með aðkomu frá Vesturvör. 
Jafnframt er gert ráð fyrir niðurgrafinni bílageymslu með a.m.k. 50 bílastæðum og 7 bílastæðum á lóð með aðkomu frá 
Vesturvör. Gert er ráð fyrir að í kjallara verði, auk bílastæða, tæknirými, geymslur og hjóla- og vagnageymslur.  
Stærð lóðar er 2.410 m2 og er hámarks flatarmál nýbyggingar 6.700 m2. Hámarks nýtingarhlutfall er um 2,7.

Á lóðunum við Hafnarbraut 17-19 er lagt er til að núverandi lóðamörk haldist óbreytt en lóðirnar tvær verði sameinað-
ar í ein a lóð sem verður eftir breytingu samtals 2.520 m2 að flatarmáli. Gert er ráð fyrir einu sambyggðu fjölbýlishúsi 
með tveimur stigahúsum og aðkomu frá Hafnarbraut og Nesvör. Gert er ráð fyrir að íbúðarhúsið verði á fjórum 
hæðum auk inndreginnar þakhæðar . Gert er ráð fyrir 47 íbúðum í húsinu. Jafnframt er gert ráð fyrir niðurgrafinni 
bílageymslu með a.m.k. 50 bílastæðum og 7 bílastæðum á lóð með aðkomu frá Nesvör. Hámarks flatarmál nýbygging-
arinnar er 6.700 m2 og hámark nýtingarhlutfalls 2,7. Gert er ráð fyrir að í kjallara verði, auk bílastæða, tæknirými, 
geymslur og hjóla- og vagnageymslur. Sjá nánar skipulagsuppdrátt og skilmálateikningar. 

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum. 

Með erindinu fylgja skipulagsskilmálar og skýringarhefti B, dags. 5. mars 2018 minnisblað frá verkfræðistofunni 
Mann viti dags. 8. mars 2018 sem fjallar um umhverfismál og möguleg áhrif uppbyggingar á svæðinu á nærliggjandi 
byggð. Einnig fylgir erindinu umhverfisskýrsla, Kársnes - Þróunarsvæði,  dags. 12. maí 2017 frá verkfræðistofunni 
Mannviti og húsaskráning dags. 5. mars 2018. Vísað er í skipulagslýsinu fyrir Kársnes – Þróunarsvæði dags. 14. 
október 2016 og skýrslu verkfræðistofunnar VSÓ um uppbyggingu á Kársnesi, Áhrif á umferð, hljóðvist og loftgæði, 
dags. í desember 2016. Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga að breyttu deiliskipulagi sem áður var auglýst í Fréttablaðinu þann 15. maí sl. með athugasemda-
frest til 29. júní 2018 er nú auglýst að nýju í Fréttablaðinu og Lögbirtingablaðinu með framlengdum athugasemdafresti 
til 23. júlí 2018. 

Tillagan verður til sýnis á Skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Digranesvegi 1, frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til 
fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is.  
Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Digranesvegi 
1, 200 Kópavogi eða á netfang skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 23. júlí 2018 Þeir sem ekki 
gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.

Skipulagsstjóri Kópavogs
- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Stílhreint og bjart raðhús
Alls skráð 193 fm á tveimur hæðum
Þrjú svefnherbergi á efri hæð
Aukaherbergi með wc í enda 
bílskúrs til viðbótar.
Miklar endurbætur framkvæmdar
Nýleg eldhúsinnrétting, ný gólfefni, 
nýuppgert baðherbergi
Stór pallur með heitum potti
Bílskúr, hiti undir innkeyrslu

Heiðargerði 45
108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

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

OPIÐ HÚS
sunnudag 10.júní kl. 17:00 – 18:00

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is



Bókaðu skoðun hjá Garðari í síma 898-0255 eða hjá Kristjáni í síma 867-3040. 

Sami byggingaraðili er með raðhúsið Uglugata 14-20 í byggingu. Hægt er að festa kaup á 
þeim eignum sem munu afhendast 15. október á sama byggingarstigi og Uglugata 6-12.

Verð: Frá 71,9 millj.

Glæsilegt raðhús með innbyggðum bílskúr á frábærum stað í Mosfellsbæ. Eignin er einstaklega 
vel skipulögð og stórir gluggar á efri hæð eignarinnar hleypa góðri birtu inn. Stórar svalir sem 
bjóða upp á einstakt útsýni. 

Eignin er skráð 206,1 fm. skv. Fasteignamati Ríkisins. 

Eignin skilast tilbúin til innréttinga skv. skilalýsingu þann 15. júlí 2018.  
Lóðarfrágangur og frágangur á bílastæðum verður lokið fyrir 31. ágúst 2018. 

UGLUGATA 6-12  
270 MOSFELLSBÆR

SÖLUSÝNING VERÐUR 
LAUGARDAGINN 9. JÚNÍ KL. 13:00 - 14:00. 

SÖLUSÝNING

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

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



Skipalón 5
220 Hafnarfjörður

Rauðagerði 58
108 Reykjavík

Hörðaland 10
108 Reykjavík

Laxatunga 107 
270 Mosfellsbær

Lindargata 37
101 Reykjavík

Jökulgrunn 11
104 Reykjavík

Sólvallagata 39
101 Reykjavík

Hraunbær 120
110 Reykjavík

Brókarstígur 18
311 Borgarbyggð

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10. JÚNÍ KL. 14:00 – 14:30
Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í nýlega 
klæddu lyftuhúsnæði. Eignin er skráð 90,3 fm., þar af 7 fm. 
geymsla. Sameign til fyrirmyndar og næg bílastæði við 
húsið. Vel staðsett og mjög snyrtileg eign. Eignin er laus 
við kaupsamning.
Verð: 42,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 12. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30
Opin og björt 79,5 fm. íbúð með sérinngangi á neðri hæð í 
tvíbýli í rólegu hverfi. Íbúðin skiptist í stóra stofu, eldhús, 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu og þvottahús. 
Útgengt út í sameiginlegan garð. Stutt er í verslanir, skóla 
og alla helstu þjónustu.
Verð: 34,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 12. JÚNÍ KL. 18:00 – 18:30
Mjög rúmgóð 86 fm. 3ja herbergja íbúð á efstu hæð. 
Suðursvalir með fallegu útsýni.  Sérgeymsla í sameign. 
Vinsæll staður þar sem örstutt er í fjölbreytta þjónustu og 
fallegt útivistarsvæði. Mjög vel staðsett eign sem vert er 
að skoða.
Verð: 39,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10. JÚNÍ KL. 12:45 – 13:15
Einstaklega vel skipulagt 5 herbergja fjölskylduhús með 
góðum palli. Eignin er skráð 178,4 fm., þar af er 32,4 fm. 
innbyggður bílskúr. Húsið er staðsteypt með tvíhalla 
timburþaki.  
Verð: 58,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 12. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30
Rúmgóð og glæsileg 3ja herbergja 105,4 fm. íbúð á 2. hæð 
ásamt bílastæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Eignin 
er í glæsilegu lyftuhúsi í Skuggahverfinu í Reykjavík. 
Gólfsíðir gluggar og gólfhiti í allri íbúðinni. Útgengt er út á 
svalir frá stofunni.
Verð: 61,9 millj.

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAGINN 13. JÚNÍ KL. 17:00 - 17:30.
Mjög fallegt 85,10 fm. raðhús á einni hæð á þessum 
eftirsótta stað. Sérgarður í suðvestur og annar í 
suðaustur. Húsið er fyrir 60 ára og eldri. 
Eignin er laus við kaupsamning.
Verð: 52,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. JÚNÍ KL. 18:00 – 18:30
Falleg 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð í litlu fjölbýli. Eignin 
er skráð 100,1 fm., þar af er geymsla 1,8 fm. Skjólgóður 
pallur út frá stofu. Ákaflega vel staðsett íbúð í grónu 
hverfi. 
Verð: 48,7 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 12. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og falleg 5 herbergja íbúð á 3. hæð með 
sérgeymslu í kjallara. Eignin er skráð 117 fm., þar af er 4,8 
fm. geymsla. Stórt leiksvæði í sameiginlegum garði. 
Verð: 39,9 millj.

Fallegur 62,9 fm. sumarbústaður á frábærum stað í  
Borgarbyggð, stutt frá Borgarnesi og í göngufæri frá 
Brókarvatni. Bústaðurinn er vel útbúinn, rúmgóður og 
með palli kringum húsið. Silungsveiði er leyfð í vatninu og 
aðgengi er fyrir smærri báta. 
Verð: 22,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

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

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

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

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

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

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

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

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

VIÐ ERUM TRAUSTI



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

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 
SUNNUDAGINN 

10. JÚNÍ 
KL. 13-14Stærð frá 56,5 fm – 150 fm.

Verð frá 41,9 millj. 

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

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

Sjafnarbrunnur
SJAFNARBRUNNUR 5- 9 & 11-19 / 113 REYKJAVÍK
Mjög vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum í rísandi hverfi. Húsin eru frá 219,9 fm 
upp í 230,5 fm með innbyggðum bílskúr. Húsunum verður skilað fullbúnum að utan 
með hellulögðu bílaplani en tilbúnum til innréttinga að innan. 

Afhending verður í ágúst-september 2018.
Verð frá 73,5 m.

RAÐHÚS Í 113 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS 
SUNNUDAGINN 

10. JÚNÍ 
KL. 13-14

1. HÆÐ 2. HÆÐ



GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Efstaleiti
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. Efstaleitið er sannkallað 
miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg 
útivistarsvæði.

49 NÝJAR ÍBÚÐIR Í EFSTALEITI

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

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

· Stærð íbúða frá 35,3 fm uppí 160 fm
· Fjölbreytt úrval íbúða
· Flestar íbúðir með stæði í bílageymslu
· Vandaðar og nútímalegar íbúðir

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

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

NÝTT Í SÖLU

KYNNING Á VERKEFNINU ER 
Á SKRIFSTOFU EIGNAMIÐLUNAR

SUNNUDAGINN 10. JÚNÍ MILLI 
KL. 14.00 – 15.00 
 

MÁNUDAGINN 11. JÚNÍ  MILLI 
KL. 14.00-17.00



519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

VERÐ:
74.9M

PARHÚS

MURURIMI 3 112 REYKJAVÍK

INGIMAR 519 5500  | GUNNLAUGUR 844 6447

Fjölskylduvæn staðsetning í Grafarvogi

6 herb. 205.8m2 Glæsilegt parhús

VERÐ:
78.8M

ÍBÚÐ

NÝHÖFN 2 210 GARÐABÆR

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON     844 6447

íbúð á jarðahæð með sérafnotareit.

4 herb. 133m2 Sérstaklega glæsileg

VERÐ:
82.5M

PARHÚS

RAUÐAGERÐI 30A 108 REYKJAVÍK

6 herb. 217.1m2 Rúmgott parhús 

 Miðsvæðis í Reykjavík

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

VERÐ:
51.5M

ÍBÚÐ

EINHOLT 2 105 REYKJAVÍK

Hentar vel til útleigu

SIGURÐUR FANNAR 897 5930

94.9m24 herb. Suðursvalir

VERÐ:
41.9M

ÍBÚÐ

HVERFISGATA 74 101 REYKJAVÍK

Í hjarta miðbæjarins.

SIGURÐUR FANNAR 897 5930

78.6m23 herbergi

VERÐ:
36.9M

FJÖLBÝLI

LANGHOLTSVEGUR 115 104 REYKJAVÍK

3 herbergi 94m2

Íbúð á jarðhæð með sér inngangi.

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

Opið hús Þri. 12. júní frá kl. 18:00-18:30

VERÐ:
87M

RAÐHÚS

BLÓMAHÆÐ 8 210 GARÐABÆR

5 herbergi 195m2

Stórt raðhús með frábæru útsýni til suðurs

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

Opið hús Mán. 11. júní frá kl. 14:00-14:30

VERÐ:
42.9M

FJÖLBÝLI

MÁVAHLÍÐ 21 105 REYKJAVÍK

3 herbergi 100m2

Skemmtileg íbúð með mikla möguleika.

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

Opið hús Mán. 11. júní frá kl. 15:30-16:00

GERPLUSTRÆTI 31-37 270 MOSFELLSBÆR

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533 | SIGURÐUR  FANNAR 897 5930

Opið hús Lau. 9. júní frá kl. 13:00-13:30

Glæsilegt nýtt fjölbýlishús á fallegum útsýnisstað í 
Helgafellslandi, Mosfellsbæ.

Fjölbýlishús

KÓPAVOGSBRÚN 2-4 200 KÓPAVOGUR

Stærð frá: 147.5m2

Auka íbúð á jarðhæð  - Lyfta og stór stæði í bílageymslu.

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777
VERÐ:

47.5M

FJÖLBÝLI

STÓRAGERÐI 38 108 REYKJAVÍK

4-5 herbergi 109m2

Auka herbergi í kjallara – 3. Hæð

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Opið hús Mán. 11. júní frá kl. 17:00-17:30 Opið hús Þri. 12. júní frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
51.9M

ÍBÚÐ

BARÐASTAÐIR 7 112 REYKJAVÍK

3 herb. 124m2

útsýnisíbúð í lyftuhúsi. Bílskúr fylgir með.

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Einstaklega falleg

Opið hús Lau. 9. júní frá kl. 12:00-13:00



EFSTALEITI - MIÐJA REYKJAVÍKUR

SÖLUSÝNING Á SKRIFSTOFU BORGAR FASTEIGNASÖLU Í SÍÐUMÚLA 23 
ÞRIÐJUDAGINN 12. JÚNÍ KL 15-17.00VERIÐ VELKOMIN.

ÞÖKKUM FRÁBÆRAR VIÐTÖKUR 
Á FYSTA ÁFANGA
 
     Nú er komið í sölu áfangi tvö, 
     Efstaleiti 27 og Lágaleiti 3

     Glæsilegar íbúðir 2ja til 4ra herbergja, 
     með og án stæðis í bílageymslu.

     Einnig minnum við á vefinn Efstaleiti.is 
     þar sem íbúðirnar eru kynntar.

NÝTT Í SÖLU
ÁFANGI TVÖ



Bílar 
Farartæki

LAND ROVER Defender 110 
Nýskráður 2013 ekinn 49 ÞKM 
dísel beinskiptur Verð 4.690.000. 
Rnr.105775. Braut Bílasölu Vantar 
bíla á skrá mikil sala. Braut 
s:5876600

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

NISSAN JUKE ACENTA nýskr. 2016, 
ekinn 11 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. 
Glæsilegur einkabíll! Verð 2.880.000 
kr. Raðnúmer 256729 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

LAND ROVER Range rover sport 
hse. Árgerð 2016, ekinn 25 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 8 gírar. Verð 
11.940.000.1 eigandi umboðsbíll 
mjög fallegur og vel útbúinn 
Rnr.116222.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar til sölu

Ford Freestar 4,2. 6manna Árg.’05, 
vetrar og sumardekk, nýtt púst, nýtt 
í bremsum og fl. Verð 450þús Uppl. 
í s. 869 3869

EINN LANGUR OG TVEIR S
árg. 2009, 2010 og 2011. eknir 
115, 122 og 195 þús km. Allir 4x4, 
dráttabeisli. Webasto, hiti í sætum, 
bakkmyndavél, rafmagn í speglum, 
rúðum og samlæsing. Verð 1430 - 
1950 þús + vsk. S. 897 3015 eða jb@
isfar.is.

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 100-200þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Fornbílar

Buick Lesabre árg.’88, ek. 68.000, 
skoðaður’20 án athugasemda 
til sölu. Óska eftir tilboðum í s: 
8637910

 Vörubílar

VILTU SKAPA ÞITT EIGIÐ 
ATVINNUTÆKIFÆRI

Til sölu MAN L 12-224. árgerð 
2004

Ekinn 316 þús. Mikil vinna getur 
fylgt.

Áhugasamir sendi fyrirspurn á 
hebra@simnet.is

 Húsbílar

Til sölu Húsbíll. Ford Rimor árg. 
2008, ekinn 84500 km. Verð 
4.500.000, gott staðgreiðsluverð. 
Ath má skipti Uppl s: 855 5231

Fiat Ducato húsbíll til sölu.Árg.2005 
ek.85 þús.Sólarsella.Skoðaður ‘19.
Verð:2,550 þús.Uppl.s:861-9600.

Fasteignir

M.Benz Atego 816 L – 9/2014 – Ek 65 þús 
km – Dísel 157 HÖ – BSK -  Vörulyfta á 
kassa - Verð 5.950 þús + VSK – 
Er á staðnum – Raðnr 154001.
 

M.Benz Atego 816 L – 1/2014 – Ek 83 þús 
km – Dísel 157 HÖ –  SJSK - Vörulyfta á 
kassa – Verð 5.750 þús + VSK – 
Er á staðnum – Raðnr 153921.
 

M.Benz Atego 818 L – 6/2014 – Ek 83 þús 
km – Dísel 177 HÖ – BSK – Vörulyfta á 
kassa – Verð 5.950 þús + VSK – 
Er á staðnum – Raðnr 154002.
 

Renault Master 18 manna rúta, 6/2016, 
ek 58 þús km, Dísel 146 hö, Bsk,  
Verð 3.750 þús +VSK –  
Er á staðnum – Raðnr 153975.
 

Renault Master 18 manna rúta, 12/2014,  
ek 94 þús km, Dísel 150 hö, Bsk,  
Verð 2.950 þús + VSK –  
Er á staðnum – Raðnr 221962.

Skráðu bílinn
hjá okkur

www.100bilar.isOpið virka daga frá 10-18 og 12-14 á laugardögum

Mikil sala - vantar bíla á skrá 

Sími 517 9999

Einstakt
tækifæri!

Höfum fengið í einkasölu:   
 EINSTAKLEGA VEL STAÐSETT 947m2 ATVINNUHÚSNÆÐI,  

 AÐ HAFNARSKEIÐI 11, ÞORLÁKSHÖFN. 
 STAÐSETT RÉTT VIÐ HÖFNINA, SEM ER MEÐ SÍVAXANDI UMSVIF MEÐ   

 M.A. VIKULEGUM FERJUSIGLINGUM FRÁ ROTTERDAM Í HOLLANDI.   
 HÚSIÐ SKIPTIST Í 3 BIL, OPIÐ Á MILLI AÐ HLUTA.  
 GÓÐ SKRIFSTOFU- OG STARFSMANNAAÐSTAÐA
 STÓRT, MALBIKAÐ BÍLAPLAN, AFGIRT AÐ HLUTA.
 STÓR, NÝR RAMPUR, ÆTLAÐUR TIL LESTUNAR OG LOSTUNAR GÁMA   

 ER Á HORNI LÓÐARINNAR.  

FASTEIGN MEÐ MIKLA MÖGULEIKA!

Í húsinu er í dag rekinn fiskmarkaður og er húsið búið fullkomnum tækjum 
til slíkrar starfsemi, þó notkunarmöguleikarnir séu nær endalausir.

** SJÓN ER SÖGU RÍKARI !

Allar nánari upplýsingar veittar 
hjá Fasteignasölu Suðurlands í 
s 483 3424 og 
á fastsud@gmail.com.

Vesturgata 20 – 3ja til 4ra í miðbæ Reykjavíkur.  
Rúmgóð stofa og eldhús í opnu og björtu rými, tvö góð svefnherbergi og baðherbergi með 
steyptum sturtuklefa, tengi fyrir þvottavél og glugga með opnanlegu fagi. Falleg eign á 
frábærum stað þar sem stutt er í alla þjónustu og iðandi mannlíf. Verð: 47,9M. Opið hús á 
morgun, sunnud. 10 júní kl. 16:00 – 16:30. Nánari uppl. Veitir Brynjólfur, lgfs. S: 896-2953.

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

OPIÐ HÚS

Finndu okkur  
á Facebook

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

 32 SMÁAUGLÝSINGAR  9 .  J Ú N Í  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


