
Störf fyrir framsækið fólk
Við leitum að metnaðarfullu og þjónustulunduðu fólki sem vill takast á við 
spennandi verkefni í líflegu starfsumhverfi. Um er að ræða nokkur störf á 
ólíkum sviðum innan Advania. 

Hugbúnaðarsérfræðingar
Vegna aukinna umsvifa viljum við bæta við sérfræðingum 
í hugbúnaðargerð og -þróun á ýmsum sviðum.

Forritari í .NET
Hugbúnaðarþróun í Visual Studio .NET, sérstaklega 
bakendaforritun.

Forritari í Outsystems
Þróun vef- og snjalltækjalausna í Rapid Application Delivery 
Platform umhverfi. 

Forritari í JS, Java, Python og CSS
Framendaforritun á skólalausnum Advania. 

Sérfræðingur í viðskiptagreind
Greining, ráðgjöf og útfærsla á viðskiptagreindarlausnum 
í öflugum hópi sérfræðinga BI deildar Advania.

Sérfræðingur í SalesForce
Aðlögun, ráðgjöf og hugbúnaðarþróun í SalesForce umhverfinu.

Sérfræðingur í vöruþróun
Vöru- og hugbúnaðarþróun á sviði mannauðs-, ráðninga- og 
fræðslulausna og vörustýring eftir Scrum aðferðafræðinni.  

Deildarstjóri grunnþjónustu
Ábyrgð á daglegum rekstri grunninnviða hýsingarumhverfis. 
Verkefnastýring umbótaverkefna og þátttaka í þjónustuþróun.

Nánari upplýsingar og umsóknir á 
www.advania.is/atvinna

Spennandi starf

Lögfræðingur

Capacent – leiðir til árangurs

Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið fer m.a. 
með loftslagsmál, málefni 
hafsins, mengunarvarnir 
og hollustu, náttúruvernd, 
veiðistjórnun, skógrækt og 
landgræðslu, skipulag og 
landmælingar, mannvirkjamál 
og sjálfbæra þróun.  
Í ráðuneytinu starfa um 
fjörutíu starfsmenn og er 
verkefnum ráðuneytisins 
skipað á fjórar skrifstofur. 
 
Um launakjör fer samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna stjórnarráðsins og 
fjármálaráðherra. Ráðuneytið 
hvetur konur jafnt sem karla til 
að sækja um starfið.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10239 

Menntunar- og hæfniskröfur
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
Þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar er 
æskileg.
Þekking í evrópurétti og/eða reynsla af framkvæmd 
EES samningsins er kostur.
Mjög gott vald á ritaðri og talaðri íslensku.
Mjög góð kunnátta í ensku og góð kunnátta í einu 
Norðurlandamáli.

Umsóknarfrestur 

22. október 

Starfssvið
Vinna við afgreiðslu stjórnsýsluerinda, úrskurði og 
álitsgerðir.
Samning lagafrumvarpa og reglugerða.
Vinna við framkvæmd EES samningsins og innleiðingu EES 
gerða.
Þátttaka í stefnumótun á málefnasviði skrifstofunnar.
Samskipti við Alþingi, stjórnvöld, og hagsmunaaðila.
Alþjóðleg samskipti.

Hjá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu er laust til umsóknar starf lögfræðings á skrifstofu umhverfis og 
skipulags.  
Leitað er að lögfræðingi með góða samskiptahæfni sem er tilbúinn til að takast á við krefjandi og áhugaverð 
verkefni. 
Um er að ræða fjölbreytt starf í lifandi umhverfi.

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
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Spennandi starf

Lögfræðingur

Capacent – leiðir til árangurs

Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið fer m.a. 
með loftslagsmál, málefni 
hafsins, mengunarvarnir 
og hollustu, náttúruvernd, 
veiðistjórnun, skógrækt og 
landgræðslu, skipulag og 
landmælingar, mannvirkjamál 
og sjálfbæra þróun.  
Í ráðuneytinu starfa um 
fjörutíu starfsmenn og er 
verkefnum ráðuneytisins 
skipað á fjórar skrifstofur. 
 
Um launakjör fer samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna stjórnarráðsins og 
fjármálaráðherra. Ráðuneytið 
hvetur konur jafnt sem karla til 
að sækja um starfið.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10239 

Menntunar- og hæfniskröfur
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
Þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar er 
æskileg.
Þekking í evrópurétti og/eða reynsla af framkvæmd 
EES samningsins er kostur.
Mjög gott vald á ritaðri og talaðri íslensku.
Mjög góð kunnátta í ensku og góð kunnátta í einu 
Norðurlandamáli.

Umsóknarfrestur 

22. október 

Starfssvið
Vinna við afgreiðslu stjórnsýsluerinda, úrskurði og 
álitsgerðir.
Samning lagafrumvarpa og reglugerða.
Vinna við framkvæmd EES samningsins og innleiðingu EES 
gerða.
Þátttaka í stefnumótun á málefnasviði skrifstofunnar.
Samskipti við Alþingi, stjórnvöld, og hagsmunaaðila.
Alþjóðleg samskipti.

Hjá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu er laust til umsóknar starf lögfræðings á skrifstofu umhverfis og 
skipulags.  
Leitað er að lögfræðingi með góða samskiptahæfni sem er tilbúinn til að takast á við krefjandi og áhugaverð 
verkefni. 
Um er að ræða fjölbreytt starf í lifandi umhverfi.

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
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Verkefnastjórar

Capacent — leiðir til árangurs

Ríkiseignir hafa umsjón 
með fasteignum, jörðum og 
auðlindum í eigu ríkisins í 
umboði fjármálaráðuneytis. 
Hlutverk Ríkiseigna er að 
tryggja örugga og hagkvæma 
umsýslu þessara eigna. 
Umsýsla fasteigna felst 
einkum í útleigu húsnæðis 
til stofnana ríkisins, viðhaldi 
fasteigna og daglegum rekstri 
þeirra. Umsýsla jarðeigna 
felst aðallega í útleigu og 
ábúð á ríkisjörðum, umsjón 
með leigusamningum og 
samskiptum við leigutaka 
og ábúendur. Að auki annast 
Ríkiseignir umsýslu og 
skráningu auðlinda í eigu 
ríkisins. 
 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út.

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
• 
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10224 

Helstu verkefni:
Yfirumsjón með leigusamningum.
Ákvarða leiguverð, sem ígildi markaðsleigu, út frá ástandi, 
gæðum og staðsetningu.
Útfæra stofnkostnaðarleigu vegna nýfjárfestinga.
Samningagerð.
Forsvar gagnavart leigutökum varðandi leigumál
Ábyrgð á að innheimtu, bókun húsaleigu og yfirliti um 
nýtingu húsnæðis.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærilegt próf sem 
nýtist í starfi.
Reynsla af verkefnastjórnun.
Reynsla af fjármálagerningum er kostur.
Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum.
Nákvæmni í vinnubrögðum.
Gott vald á íslensku í ræðu og riti.

VERKEFNASTJÓRI LEIGUMÁLA  
Verkefnastjóri hefur yfirumsjón með leigusamningum.

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10223 

Helstu verkefni:
Gerð og uppfærsla gæða- og starfsmannahandbóka
Kynning á gæðakerfi og þjálfun við innleiðingu
Úttekt á virkni gæðakerfis og notkun þess.
Uppbygging skjalastjórnunarkerfis og innleiðing.
Umsjón með móttöku, söfnun, skráningu, varðveislu og 
miðlun skjala. 
Önnur verkefni er lúta að öruggri umhirðu gagna, s.s. 
persónuverndarmál.

Hæfniskröfur
Háskólapróf eða önnur framhaldsmenntun sem nýtist í 
starfi.
Reynsla og þekking á gæðastjórnun.
Reynsla af skjalastjórnun og rafrænum skjalvörslukerfum.
Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum.
Nákvæmni í vinnubrögðum.
Gott vald á íslensku í ræðu og riti.
Góð almenn tölvukunnátta.

VERKEFNASTJÓRI GÆÐA OG SKJALAVÖRSLU 
Verkefnastjóri hefur yfirumsjón með innleiðingu, 
þróun og rekstri gæðakerfis ásamt skjalavörslu.

Ríkiseignir óska eftir að ráða verkefnastjóra, annars vegar á sviði leigumála og hins vegar á sviði gæða  
og skjalavörslu. Um er að ræða afar fjölbreytt og krefjandi verkefni.

Umsóknarfrestur

22. október

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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Sérfræðingar í alþjóðlegum 
nýsköpunarverkefnum

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir 
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is. 
Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is, 
þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna.

Umsóknarfrestur er til og með 28. október 2018

Kannt þú að gera og græja? 
- sérfræðingur í vélbúnaðarþróun

Við leitum að sérfræðingi til að þróa, setja upp og 
prófa vélbúnað í tengslum við gashreinsun og 
-niðurdælingu við háhitavirkjanir auk þátttöku í 
alþjóðlegum rannsóknaverkefnum. Ef þú býrð yfir 
góðri samstarfshæfni, frumkvæði og hefur gaman af 
vinnu í þverfaglegum teymum hvetjum við þig til að 
sækja um.  

• Menntun á sviði verkfræði, tæknifræði, iðnfræði 
  eða skyldum greinum 
• Ástríða fyrir nýsköpun og loftslagsmálum
• Reynsla af uppsetningu og rekstri tækjabúnaðar  
• Þekking á rekstri og ferlum jarðhitavirkjana og gerð
  áhættumats er kostur  

Hefur þú alla þræði í hendi þér?
- sérfræðingur í rekstri rannsóknarverkefna 

Við leitum að sérfræðingi til að skipuleggja og 
halda utan um rannsóknarverkefni sem unnin eru í 
samstarfi við erlenda og innlenda aðila. Starfið 
krefst yfirsýnar, nákvæmni, sveigjanleika, 
skipulagshæfileika og að geta hugsað í lausnum. 
Samskiptamál er stór hluti starfsins, þar á meðal 
umsjón með upplýsingamiðlun á vef- og 
samfélagsmiðlum. 

• Menntun á sviði raunvísinda, verkfræði eða
  skyldum greinum   
• Skilningur á rekstri stórra alþjóðlegra
  rannsóknaverkefna er kostur 
• Áhugi og innsýn í notkun samfélagsmiðla til að
  gera vísindi aðgengileg og stuðla að samtali við
  umheiminn  
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta 
 

Loftslagsmál og nýsköpun eiga hug og hjörtu 
starfsfólks á Þróunarsviði OR og við stefnum á 
sporlausa vinnslu jarðhita í framtíðinni. Við hlutum 
styrk til fjögurra ára frá Evrópusambandinu til 
verksins og vantar liðsauka.    

HLJÓÐMAÐUR/VERKEFNASTJÓRI  
Í HLJÓMAHÖLL 

Hljómahöll auglýsir lausa 100% stöðu hljóðmanns/verkefnastjóra.
Tæknimál á höndum hljóðmanns/verkefnastjóra varða allar hliðar 
rekstursins s.s. tónleika- og ráðstefnuhald, fundi, dansleiki, 
Rokksafn Íslands o.s.frv. Viðkomandi þarf að búa yfir framúr- 
skarandi þjónustulund,vera mjög sveigjanlegur varðandi vinnu- 
tíma, geta haft umsjón með hljóðblöndun á viðburðum, verkefna- 
stjórn á viðburðum og helst búa yfir tæknimenntun af einhverju 
tagi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:

viðburðahaldi

Áhugasamir fylla út umsókn á vef Reykjanesbæjar. Umsókninni 
um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur til: 18. október 2018

SAMVERK: Uppsetningar og mælingar
Starfslýsing
• Mælingar og önnur undirbúningsvinna áður en gler

er pantað til framleiðslu 
• Uppsetning og frágangur glers hjá viðskiptavinum

í samstarfi við sölu- og þjónusturáðgjafa 
Hæfniskröfur
• Reynsla af byggingarvinnu eða öðrum iðngreinum 
• Iðnmenntun er kostur 
• Þekking og reynsla af almennri smíða- og uppsetningarvinnu 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Snyrtimennska og hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni, frumkvæði og þjónustulund

Óskir um nánari upplýsingar um starfið og umsóknir 
sendist á: gudmundur@samverk.is.

BÖRKUR: Ráðgjöf og sala
Starfslýsing
• Ráðgjöf og upplýsingar við sölu á gluggum og hurðum
• Tilboðsgerð og eftirfylgni
• Vettvangsskoðun á verkstaði
 Hæfniskröfur
• Reynsla af sölu og þjónustu
• Gott vald á íslensku, talaðri sem ritaðri
• Jákvætt hugarfar og sjálfstæð vinnubrögð
• Menntun eða reynsla af iðnaðarstörfum er kostur

Óskir um nánari upplýsingar um starfið og umsóknir 
sendist á: emil@samverk.is.

Umsóknarfrestur fyrir bæði störfin er til
15. október 2018.

GLERVERKSMIÐJAN SAMVERK OG TRÉSMIÐJAN BÖRKUR ÓSKA EFTIR STARFSFÓLKI
Á SÖLUSKRIFSTOFU FYRIRTÆKJANNA AÐ SMIÐJUVEGI

Söluskrifstofur | Smiðjuvegi 2 | 201 Kópavogur | Sími 488 9000 | www.samverk.is | www.borkur.is 

GLERVERKSMIÐJAN SAMVERK OG TRÉSMIÐJAN BÖRKUR ÓSKA EFTIR STARFSFÓLKI

SAMVERK OG BÖRKUR
ÓSKA EFTIR STARFSFÓLKI



APPLICATIONS
Please attach your resume and cover letter to your application when applying. Application deadline is until October 18, 2018. 
Applications should be sent through the form on https://noxmedical.com/about/careers/ –  Applications are treated with full confidentiality. 
For further details on developer positions, please contact kristmundur@noxmedical.com. For details on IT Manager position, please contact arnarth@noxmedical.com.

QUALIFICATION AND EDUCATION REQUIREMENTS:

›› B.Sc. / M.Sc. in Computer Science or equivalent
›› Familiarity with Typescript, React, CSS
›› Experience with Scrum, Continuous integration and TDD 
›› Extensive experience in Development 
›› Excellent oral and written communication skills to support quality documentation of
 engineering actions and assessments within the applicable QMS

FUNCTION & RESPONSIBILITIES:

›› Development of web based medical software 
›› Contribute to architecture design both front and backend
›› Contribute to software development processes 

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

Frontend Developer

QUALIFICATION AND EDUCATION REQUIREMENTS:

›› B.Sc. / M.Sc. in Computer Science or equivalent
››  Familiarity with WinForms, docker/kubernetes, Entity Framework and SQL 
››  Experience with Scrum, Continuous integration and TDD 
››  Extensive experience in development
››  Comfort for working in highly regulated Medical Device Development environment
››  Excellent oral and written communication skills to support quality documentation of
 engineering actions and assessments within the applicable QMS

FUNCTION & RESPONSIBILITIES:

›› Development of medical software 
››  Contribute to architecture design both front and backend
››  Contribute to software development processes

Software Developer

QUALIFICATION AND EDUCATION REQUIREMENTS:

›› B.Sc. / M.Sc. degree in Information Technology, Computer Science or related discipline
›› At least 5 years experience in a related field
›› Excellent knowledge of IT systems and infrastructure
›› Hands-on experience with computer networks, network administration and network
 installation
›› Excellent oral and written communication skills to support team leadership,
 project update and interaction with all levels within the organization

FUNCTION & RESPONSIBILITIES:

›› Oversee the technological infrastructure (networks and computer systems) in the organization 
to ensure optimal performance

›› Participate in designing, developing, implementing and coordination of systems, policies and 
procedures

›› Ensure security of data, network access and backup systems
›› Plan the implementation of new systems to streamline all internal operations and provide 

guidance to other staff within the organization
›› Troubleshoot and resolve all problems encountered with hardware and software within the 

organization

IT Manager

IS THIS YOUR DREAM JOB?

We are seeking talented people to join our team of energetic and passionate people. We build products used by healthcare professionals in over 40 countries to help people sleep better. 
Nox Medical was founded 12 years ago and now employs more than 50 people. We have grown to more than 2 billion ISK in revenue and have been profitable for 10 years.



RARIK ohf • Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík • Sími 528 9000
www.rarik.is

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa 

200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um 
landið.

Rafvirki í Borgarnesi

Rafvirki í Ólafsvík

• 
• 
• Viðgerðir
• 
• 

Helstu verkefni
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Öryggisvitund
• 
• 
• 

Hæfniskröfur

 
 

atvinnuumsokn@rarik.is.

Frekari upplýsingar um störfin
Um er að ræða tvö 100% störf, annars vegar yfirlæknis
við heilsugæsluna í Vestmannaeyjum og hins vegar
sérfræðings í heimilislækningum við sömu heilsugæslu.
Viðkomendur þurfa að geta hafið störf frá 1. febrúar
2019 eða samkvæmt nánara samkomulagi.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem
fjármálaráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.

g j g

Umsóknum skal skilað rafrænt á vef HSU www.hsu.is
undir flipanum “lausar stöður”.
Umsóknum þarf að fylgja staðfestar upplýsingar um 
menntun, starfsleyfi og fyrri störf.

Umsóknarfrestur í störfin er til og með 15.11.2018.
Nánari upplýsingar veitir:
Sigurjón Kristinsson, settur framkvæmdastjóri 
lækninga HSU, sigurjon.kristinsson@hsu.is
Sími: 432-2000.

Yfirlæknir
 og sérfræðingur

í heimilislækningum
óskast á heilsugæsluna

í Vestmannaeyjum
•• SkiSkipulpulag ag og og stjstjórnórnun un læklækninninga ga viðvið he heilsilsugæugæsluslu
•• AlmAlmennennar ar heiheilsulsugæsgæslullulæknækningingar ar og og heiheilsulsuververndnd
•• FræFræðslðsla ta til il skjskjólsólstæðtæðinginga oa og ag aðstðstandandendendaa
•• VakVaktþjtþjónuónustasta
•• LeiLeiðanðandi di hluhlutvetverk rk í mí mótuótun on og fg framramkvækvæmdmd

teyteymismisvinvinnu nu stastarfsrfsfólfólks ks á há heileilsugsugæslæsluu
•• ÞátÞátttattaka ka í gí gæðaæðaververkefkefnumnum in innannan st stofnofnunaunarinrinnarnar  

s.ss.s. þ. þáttátttaktaka ía í ke kennsnnslu lu og og stastarfsrfsþjáþjálfulfun kn kandandídaídatata
og og sérsérnámnámslæslæknakna í  í heiheimilmilislislæknækninuinum am auk uk fræfræðslðslu u 
tiltil sa samstmstarfarfsmasmannanna

HæfHæfnisniskrökröfurfur í  í bæðbæði si störtörff
•• SérSérfræfræðirðiréttéttindindi íi í he heimiimilislislæklækninningumgum
•• FraFramúrmúrskaskaranrandi di hæfhæfni ni í mí mannannleglegum um samsamskiskiptuptumm
•• HæfHæfni ni í tí tjánjáningingu íu í ræ ræðu ðu og og ritritii
•• FruFrumkvmkvæðiæði og og sj sjálfálfstæstæð vð vinninnubrubrögðögð
•• ÁreÁreiðaiðanlenleikiiki, j, jákvákvæðnæðni oi og ág áranrangurgursmismiðaððað vi viðhoðhorfrf

HelHelstustu ve verkerkefnifni og og áb ábyrgyrgð sð sérférfræðræðingings ís í he heimiimilislis--
læklækninningumgum
•• AlmAlmennennar ar heiheilsulsugæsgæslullulæknækningingar ar og og heiheilsulsuververndnd
•• FræFræðslðsla ta til il skjskjólsólstæðtæðinginga oa og ag aðstðstandandendendaa
•• VakVaktþjtþjónuónustasta
•• ÞátÞátttattaka ka í tí teymeymisvisvinninnu ou og gg gæðaæða- o- og g 

nýsnýsköpköpunaunarververkerkefnufnum im innannan sn stoftofnunnunariarinnannarr

ERT ÞÚ NÝI AÐILINN Í SÖLUTEYMIÐ OKKAR?
AUGLÝSINGADEILD FRÉTTABLAÐSINS ÓSKAR EFTIR SÖLUSNILLINGI Á STÆRSTA PRENTMIÐIL LANDSINS.

Helstu kröfur:

johannahelga@365.is
 
Umsóknarfrestur er til og með 7. október 2018.
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Hjá Actavis bjóðum 
 við upp á:

•   snyrtilegan og öruggan vinnustað

•    fjölskylduvænt starfsumhverfi

•    góðan starfsanda

•    gott mötuneyti

•    fræðslu og þjálfun

•    þjónustu sem snýr að heilsuvernd starfsmanna

•    árlegan styrk til íþróttaiðkunar 

    auk fræðslustyrks

•    öflugt starfsmannafélag

             
       Sérfræðingur – QA Specialist 

Actavis leitar að sérfræðingi í Quality Affairs sem tilheyrir International 3rd Party 
Quality. Deildin sér um frígjöf á lyfjum sem framleidd eru af þriðja aðila fyrir Actavis.  Einnig 

er deildin ábyrg fyrir gæðatengdum verkefnum er varða vörur losaðar af þriðja aðila fyrir Actavis.   

Helstu verkefni:

•      Yfirferð og samþykkt á forskriftum og gæðasamantektum (Product Quality Reviews)

• Meðhöndlun breytingarbeiðna og frávika

• Meðhöndlun kvartana og innkallana

• Stuðningur við gerð tæknisamninga

• Yfirferð og samþykkt á lotuskrám og skýrslum

• Þróun og viðhald á gæðakerfi deildarinnar 

Við leitum að einstaklingi

•      með grunnmenntun á háskólastigi á sviði raunvísinda

•      með reynslu af GMP vinnu

•      með góða ensku- og tölvukunnáttu

•      sem er nákvæmur og agaður í vinnubrögðum

•      sem er fljótur að tileinka sér nýja þekkingu

•      með góða samskiptahæfni og skipulagshæfileika 

Reynsla af lyfjaframleiðslu, yfirferð á gögnum og samskiptum við contract  
framleiðendur er kostur.

Starfið felur í sér rekstur öryggis-, heilsu og umhverfisstjórnunarkerfis 
Actavis og Medis á Íslandi  

Helstu verkefni:

• Daglegur rekstur ÖHU stjórnkerfis, s.s. innleiðing og eftirfylgni ÖHU reglna 
og leiðbeininga 

• Þátttaka í og umsjón með forvarnaverkefnum

• Gerð áhættumata, úrvinnsla og eftirfylgni úrbótaverkefna

• Samantekt upplýsinga, skjalastýring og vinnsla í Sharepoint 

Við leitum að einstaklingi

• með háskólamenntun sem nýtist í starfi

• með reynslu af öryggis-, heilsu- og/eða umhverfismálum hjá 
framleiðslufyrirtæki (kostur)

• með þekkingu á lögum og reglum á sviði öryggis-, heilsu- og umhverfismála 
(kostur)

• með góða tölvu-  og enskukunnáttu

• sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum

• sem er sjálfstæður og agaður í vinnubrögðum

 Sérfræðingur í öryggis-, heilsu-  
og umhverfismálum

Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk.  
Sótt er um bæði störfin inn á www.alfred.is. 
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Heiðrún Hreiðarsdóttir,  
heidrun.hreidarsdottir@tevapharm.com

www.actavis.is 
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Framkvæmdastjóri 
upplýsingatæknisviðs

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins 
og viðkomandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 
22. október nk. 

Hlutverk Veðurstofu Íslands er að stuðla að 
bættu öryggi almennings, eigna og innviða 
gagnvart öflum náttúrunnar, jafnframt því 
að styðja sjálfbæra nýtingu náttúrunnar og 
samfélagslega hagkvæmni. Því hlutverki 
sinnir starfsfólk Veðurstofunnar með vöktun 
lofts, láðs og lagar, byggðri á öflun, varð-
veislu og greiningu gagna, rannsóknum, 
þróun og miðlun upplýsinga. 

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðu  neytið. Á Veðurstofunni starfa um 
140 manns með fjölbreytta menntun og 
starfs reynslu sem spannar mörg fræðasvið. 
Auk þess starfa um 70 manns við athugana- 
og eftirlitsstörf víðsvegar um landið. 

Starfsemin fer nú fram á fjórum sviðum, 
en þau verða fimm með tilkomu sérstaks 
upplýsingatæknisviðs: Athugana- og 
tæknisvið, eftirlits- og spásvið, fjármála- og 
rekstrarsvið, úrvinnslu- og rannsóknasvið 
og upplýsingatæknisvið.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðan-
leiki, framsækni og samvinna. Ráðningar 
hjá stofnuninni munu taka mið af þessum 
gildum.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna 
á heimasíðu hennar www.vedur.is

Veðurstofa Íslands óskar eftir að 
ráða í nýtt starf framkvæmdastjóra 
upplýsingatæknisviðs

Framkvæmdastjóri sinnir daglegri stjórnun 
upplýsingatæknisviðs. Þar má meðal annars 
telja:

  Ábyrgð á stefnumótun og markmiða-
setningu sviðsins 

  Ábyrgð á upplýsingatæknistefnu 
stofnunarinnar og framfylgd hennar

  Ábyrgð á rekstri sviðsins, s.s. skipulagi, 
mannauðsmálum og áætlanagerð

  Ábyrgð á samskiptum við önnur svið og 
stofnanir er varða upplýsingatæknimál

  Þátttaka í alþjóðlegri samvinnu á sviði 
upplýsingatækni

Framkvæmdastjóri situr einnig í fram-
kvæmda ráði Veðurstofunnar sem tekur 
stefnu mótandi ákvarðanir fyrir stofnunina.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólapróf og framhaldsmenntun sem 

nýtist í starfi, s.s. í tölvunarfræði, verkfræði 
eða sambærilegu

  Farsæl reynsla og yfirgripsmikil þekking á 
stjórnun

  Farsæl reynsla við lausn upplýsinga-
tækniverkefna

  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
  Hæfni í mannlegum samskiptum og 

teymisvinnu
  Hæfni til að miðla upplýsingum
  Gott vald á íslensku og ensku, bæði 

munnlegri og skriflegri.

Hlutverk og meginverkefni
„Framsækni og áreiðanleiki“ eru tvö af gildum 
Veðurstofu Íslands og endurspeglast þau í 
víðtæku starfsumhverfi upplýsingatæknisviðs. 
Sviðið sér um rekstur upplýsingakerfa, not-
enda þjónustu, kerfisþróun, DevOps og leggur 
til sérfræðiþekkingu og ráðgjöf á vett vangi 
upplýsingatækni.

Starfsmenn sviðsins eru að jafnaði um 15 
talsins og sinna fjölbreyttu starfi. Vegna sér-
stöðu og víðtæks hlutverks Veðurstofunnar 
við eftir lit með náttúrunni er áhersla lögð 
á fjöl hæfa og mikla getu í kerfisþróun og 
sér hæfðum kerfisrekstri. Einnig er þörf á 
víð tækri þekkingu í nýsköpun og getu til 
sam vinnu við önnur svið stofnunar innar, sem 
og aðrar innlendar og erlendar stofnanir. 
Náttúru vá rhlutverk Veðurstofunnar krefst 
jafn framt hás uppitíma kerfa, stöðugs 
reksturs og yfirgripsmikillar þekkingar á þeim 
(knowledgeable buyer kerfa), sem og liprar og 
aðlög unar hæfrar þjónustu. Sviðið skiptist því 
annars vegar í kerfisrekstur og þjónustu sem 
veitt er í 24/7 umhverfi og hins vegar hreina 
kerfis þróun og DevOps. Þörfinni um lipurð og 
aðlögunar hæfni er mætt með Agile verklagi 
og þörfinni á stöðugleika með gæðavottun 
ISO 27001 og ISO 9001.

Nánari upplýsingar um starfið veita Inga S. 
Arnardóttir, inga@hagvangur.is og Gyða 
Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is, hjá 
Hagvangi.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um 
að sækja um starfið á heimasíðu Hagvangs, 
www.hagvangur.is

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík
www.studlar.is 

Ráðgjafar á Stuðla
Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi með  
unglingum þar sem starfsfólk fær þjálfun í meðferðarstarfi 
svo sem í ART (agression replacement training)?  
Um er að ræða tvær 100% stöður í vaktavinnu. 

Starfssvið
Starfið felst m.a. í:
• meðferðarvinnu og daglegum samskiptum við unglinga.
• Umönnun og gæslu unglinga.
• samskiptum við foreldra.
• vinnu að tómstundastarfi með unglingum.
• einstaklingsbundnum stuðningi við unglingana í meðferð  
 í samvinnu við deildarstjóra, og sálfræðinga.

Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða 
samskiptahæfni, sveigjanleika, jákvætt viðhorf til sk-
jólstæðinga, líkamlegt og andlegt heilbrigði, áhuga á 
meðferðarstörfum og skipulögð vinnubrögð.

Hæfnikröfur
• Reynsla og/eða þekking sem að mati forstöðumanns  
 nýtist í starfi, t.d. í meðferðar-, tómstunda- eða 
 íþróttastarfi.
• Áhugi á að vinna með unglingum.
• Umsækjendur þurfa að geta tileinkað sér þá   
 meðferðarnálgun og verklagsreglur sem unnið er eftir  
 á Stuðlum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi.

Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat forstöðumanns 
Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör 
eru skv. kjarasamningum SFR og ríkisins. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 

Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 
105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 22. október nk. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Auglýsingin gildir í 6 mánuði 
frá birtingu. 

Nánari upplýsingar um starfið er hægt að fá hjá 
Funa Sigurðssyni, forstöðumanni Stuðla, í síma 530 8800 
eða funi@bvs.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Aðstoðarskólastjóri í Smáraskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Hörðuvallaskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Smáraskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Snælandsskóla

· Kennari á yngsta stig í Snælandsskóla

· Matráður starfsfólks í Vatnsendaskóla

· Matráður starfsfólks og frístundar í  
Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari í Vatnsendaskóla

· Þroskaþjálfi eða sérkennari í Hörðuvallaskóla

Leikskólar

· Deildarstjóri í Fífusali

· Deildarstjóri í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennari eða þroskaþjálfi

· Leikskólakennar í Kópastein

· Leikskólakennar í Marbakka

· Leikskólakennar í Álfatún

· Starfsmenn í hlutastarf eftir hádegi

· Starfsmaður í sérkennslu í leikskólann Læk  

Velferðarsvið

· Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu

· Starfsfólk í íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk

· Þroskaþjálfi / fagaðili á heimili fatlaðra

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

Vantar starfsmann í fast starf til viðhalds  
eldsneytisafgreiðslutækja á Keflavíkurflugvelli.

Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.

Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum 

og verkstæðisvinnu.

Upplýsingar og umsóknir sendast á melkorka@eak.is   
Umsóknafrestur er til og með 16. október 2018

EAK óskar eftir starfsmanni

Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Í boði eru vaktir bæði fyrir og eftir hádegi,  
einnig eitthvað um helgar. Framtíðarstarf. 

Íslenskukunnátta skilyrði

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

Sími: 561 1433



Leitarstöð Krabbameinsfélags Íslands hefur 
umsjón með skipulagi, framkvæmd og 
uppgjöri skimunar fyrir brjósta- og legháls-
krabbameinum á Íslandi.

Til starfa hjá Leitarstöðinni vantar okkur 
starfsmann í afleysingar í eitt ár. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. Um er 
að ræða fjölbreytt starf, sem m.a. felur í sér 
framsetningu tölfræðiupplýsinga úr gagna-
grunnum Leitarstöðvarinnar fyrir innlenda og 
erlenda aðila. Starfið felur einnig í sér vinnu 
við gæða- og öryggismál í tengslum við 
gagnagrunnana, þ.m.t. að byggja upp og 
endurbæta lýsigögn fyrir þá. Einnig verkefna-
stjórn með umbótum á boðunarkerfi LKÍ í 
samvinnu við tölvuþjónusutaðila innan- og 
utanhúss. Möguleiki er á sveigjanlegum 
vinnutíma.

Í starfinu er gerð krafa um meistaragráðu, 
gjarnan í heilbrigðisverkfræði eða skyldum 
greinum.

Gerð er rík krafa um frumkvæði, sjálfstæði 
og nákvæmni í vinnubrögðum. Kunnátta í 
ensku er nauðsynleg og reynsla af tölfræði-
forritum og SQL fyrirspurnamáli er æskileg.

Launakjör fara eftir kjarasamningi við 
viðeigandi stéttarfélag. Næsti yfirmaður er 
sviðsstjóri LKÍ. Nánari upplýsingar veitir Anna Jónsdóttir, 

mannauðsstjóri, í síma 525 9803. 
Umsóknarfrestur er til 14. október 2018
og eru umsækjendur beðnir að senda 
umsókn á netfangið: 
anna.jonsdottir@radissonblu.com.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir til að leggja sig 
alla fram í starfi. Viðkomandi verður að hafa ríka þjónustulund, vera 
útsjónarsamur, heiðarlegur, hafa gott auga fyrir gæðum og vera tilbúinn að taka 
þetta auka skref sem þarf til að gera gestinn ánægðan.

Á Radisson BLU Hótel Sögu er starfað  eftir alþjóðlegum stöðlum virtrar 
hótelkeðju, þar er sterk liðsheild sem setur mikinn metnað í fagleg vinnubrögð.

SKRÁÐU NAFN ÞITT 
Á SPJALD SÖGUNNAR

Helstu verkefni:
• Samskipti við gesti
• Innritun og útritun gesta
 og frágangur  reikninga
• Daglegt uppgjör deildar
• Símsvörun 
• Eftirlit og öryggi

Menntun og hæfni:
• Góð þjónustulund
• Stundvísi
• Íslensku og enskukunnátta skilyrði,
 önnur tungumálakunnátta kostur
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mikil samskiptahæfni 

GESTAMÓTTAKA 
Laus eru til umsóknar störf fyrir gestamóttöku á næturvöktum og dagvöktum. 

Radisson BLU Saga Hotel  • Hagatorg • 107 Reykjavík • Ísland

Helstu verkefni:
• Umsjón með delí
• Sala á mat og drykk
• Samskipti við gesti

Menntun og hæfni:
• Mikil þjónustulund
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Íslensku- og enskukunnátta   
 skilyrði, önnur tungumál   
 eru kostur.

Helstu verkefni:
• Framreiðsla í veitingadeild 
 hótelsins
• Samskipti við gesti

Menntun og hæfni:
• Menntun í framreiðslu er kostur
 en ekki skilyrði
• Íslensku- og enskukunnátta er skilyrði,   
 önnur tungumál eru kostur
• Öguð og vönduð vinnubrögð

Helstu verkefni:
• Uppvask
• Umsjón með flokkun rusls

Menntun og hæfni:
• Dugnaður
• Skipulagni
• Enskukunnátta er skilyrði

STARFSMAÐUR Í DELÍ
Vinnutími er allir virkir dagar frá 9:00-17:00

FRAMREIÐSLA
Vinnutími er 11-23, unnið á kokkavöktum.

UPPVASK
Vinnutími er 11-23, unnið á kokkavöktum



Í starfinu felst eftirfarandi: 
Hafa yfirumsjón með starfsemi í Bungubrekku, http://bungubrekka.hveragerdi.is/ 
Þátttaka í stefnumótun til framtíðar í málaflokknum og að leiða uppbyggingu og skipulagningu. 

Í Bungubrekku er:
• Frístundaheimili grunnskólans, Skólasel. Þar er veitt þjónusta fyrir börn í 1.-4. bekk eftir að skóla lýkur á daginn. Hlut-

verk frístundaheimilis er að bjóða uppá skapandi umhverfi þar sem starfshættir einkennast af frjálsum leik og vali.

• Félagsmiðstöðin Skjálftaskjól. Í félagsmiðstöðinni er boðið upp á félagsstarf fyrir börn og unglinga á aldrinum 10-16 
ára í frítíma þeirra. Lögð er áhersla á að ná til sem flestra og bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni. Félagsmiðstöðin er 
opin þrisvar í viku. 

• Íþrótta- og ævintýranámskeið. Á sumrin er boðið upp á heilsdagsnámskeið fyrir 5-11 ára börn þar sem áhersla er 
lögð á hreyfingu, sköpun og útiveru.

• Gæsluvöllur fyrir 2-5 ára börn yfir sumarið.

Hæfniskröfur: 
Háskólapróf á sviði tómstunda- og félagsmálafræði, uppeldismenntun eða sambærileg menntun er æskileg.   

Reynsla af stjórnun æskileg.   

Reynsla af starfi með börnum og /eða unglingum er skilyrði.  

Skipulögð, sjálfstæð og fagleg vinnubrögð ásamt framúrskarandi samskiptahæfni er skilyrði.  

Almenn tölvukunnátta er skilyrði.  

Umsækjandi þarf að skila inn sakavottorði í samræmi við lög og reglur Hveragerðisbæjar.    

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sævar Þór Helgason, skólastjóri Grunnskólans í Hveragerði  
í síma 660-3906, saevar@hveragerdi.is og Jóhanna Margrét Hjartardóttir, menningar-  
og frístundafulltrúi í síma 660-3911, jmh@hveragerdi.is. 
 Umsóknir sendist til Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 810 Hveragerði fyrir 24. október 2018.

www.hveragerdi.is

Forstöðumaður  
frístundamiðstöðvarinnar  
Bungubrekku

Óskað er eftir drífandi, hugmynda-
ríkum og ábyrgum einstaklingi  
í 100% starf til að leiða starf barna 
og unglinga í Hveragerði.  

KRONAN.IS/ATVINNA

LANGAR ÞIG
AÐ EIGA ÞÁTT 

 Í  AÐ MÓTA
MATVÖRUVERSLUN
FRAMTÍÐARINNAR?

Við leitum að kraftmiklum og jákvæðum 
MANNAUÐSSTJÓRA í stjórnendateymið okkar.

leggur áherslu á fjölbreytni og jafnrétti.

r til 21. októberUmsóknarfrestur er t

BYGG býður þér til starfa 

Píparar 
Framtíðarstarf, öll vinna við nýlagnir 
Atvinnuhúsnæði og Íbúðabyggingar. Mikil 
mælingavinna framundan. Upplýsingar veitir 
Ólafur S:693-7325 olafur@bygg.is 

Gröfumenn 
Vantar vana gröfu- vélamenn í vinnu. 
Framtíðarstarf í boði.  

  Upplýsingar veitir Guðjón S:617-3000

www.bygg.is 

  guðjon@bygg.is 

BYGG byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði. 

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. (BYGG) 
hefur á undanförnum árum byggt yfir 3.000 
glæsilegar íbúðir á almennum markaði. Fyrirtækið 
hefur einnig byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara 
og húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi. 
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 200 manns og er 
meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni fyrirtækisins eru 
á höfuðborgarsvæðinu. Hjá fyrirtækinu er öflugt 
starfsmannafélag. Traust atvinna í boði. 

Fjölskylduþjónusta
»    Deildarstjóri barnaverndar
Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Verkefnastjóri - Ungmennahús
Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Lækjarsel - Lækjarskóli
»    Forfallakennari - Setbergsskóli
»    Umsjónarkennari í miðdeild - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi  - Skarðshíðarskóli
»    Grunnskólakennari - Skarðshlíðarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Selið - Öldutúnsskóli
»    Stærðfræðikennari - Öldutúnsskóli
Umhverrfis- og skipulagsþjónusta
»    Bifvélavirki/vélvirki í Þjónustumiðstöð
»    Yfirverkstjóri veitna
Málefni fatlaðs fólks
»    Þroskaþjálfi - Geitungarnir
»    Þroskaþjálfi - hæfingarstöðin Bæjarhrauni
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Stekkjarás

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is
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ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING

í Menntaskólanum í Kópavogi
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustuliða til 
ræstinga og umsjónar með umgengni í skólanum á dagvinnutíma.  
Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og fjármálaráðuneytis. 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma 594 4000 
hjá skrifstofustjóra eða ræstingastjóra. Umsóknir skulu sendar á 
mk@mk.is
      

Skólameistari

LÆKNA     STÖÐIN

Móttökuritari 

Um okkur
Hjá Læknastöðinni í Orkuhúsinu starfa rúmlega 50 manns og er sérhæfing okkar bæklunar- 
lækningar. Árlega leita til okkar rúmlega 20.000 einstaklingar og framkvæmdar um 5.000 
aðgerðir. Við leggjum metnað okkar í að veita sjúklingum sem besta þjónustu og bjóðum 
upp á líflegt og gefandi starfsumhverfi.

Starfslýsing
Starfið felst aðallega í móttöku viðskiptavina, símaþjónustu, bókun reikninga, gagnaskráningu, 
upplýsingagjöf og ýmsum öðrum daglegum skrifstofustörfum. Unnið er að skipulagsbreytingu 
á starfinu og er verið að þróa það í átt að þjónustuveri. Starfið hentar því afar vel lausnar- 
miðuðum og röggsömum einstaklingi sem þrífst í líflegu og breytilegu starfsumhverfi. 

Starfið fer fram á dagvinnutíma alla virka daga og er starfshlutfall 100%. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Stúdentspróf, heilbrigðisritari og/eða önnur gagnleg menntun.

 • Góður kostur ef viðkomandi hefur reynslu af starfi í t.d. þjónustuveri eða bókhaldi.

 • Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingi með góða nærveru.

Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir framkvæmdastjóri í síma 520 0100. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2018. Umsókn sendist á dagnyj@orkuhusid.is 
og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrir- 
spurnir sem trúnaðarmál. Allar umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því þær berast, eftir þann 
tíma er þeim eytt. Haft verður samband við umsækjendur ef fleiri störf losna á tímabilinu. 

Íþrótta- og verkefnastjóri
Handknattleiksfélag Kópavogs

Við leitum að kraftmiklum og jákvæðum íþrótta- og verk-
efnastjóra í 100% starf. 

Starfssvið:
• Að stuðla að metnaðarfullu og faglegu starfi félagsins.
• Veita leiðsögn um íþróttastefnu HK, umsjón með  
 framkvæmd og eftirfylgni.
• Samskipti við allar deildir HK, foreldra, iðkendur,  
 sérsambönd og önnur félög ásamt skóla- og  
 frístundasviði bæjarins.
• Úthlutun æfingatíma í samráði við framkvæmdastjóra.
• Skipulagning sumarnámskeiða og íþróttaskóla HK.
• Aðstoða deildir og foreldraráð við skipulagningu 
 fjáraflanna, mótahalds og annara viðburða á vegum 
 félagsins. 
• Umsjón með fræðslu- og forvarnastarfi.
• Umsjón með heimasíðu.
• Önnur störf sem stjórn eða framkvæmdastjóri leggur  
 fyrir á hverjum tíma.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum. 
• Háskólapróf og/eða mikil reynsla sem nýtist í starfi. 
• Drifkraftur og hæfni til að leiða verkefni og/eða hópa.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. 
• Góð tölvukunnátta. 
• Þekking á starfsemi íþróttafélaga. 
• Góð kunnátta í íslensku í ræðu og riti er skilyrði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Carla 
framkvæmdastjóri félagsins, hannacarla@hk.is. 

Samkvæmt lögum ÍSÍ verða umsækjendur að skila inn 
sakavottorði eða heimila félaginu að óska eftir því. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.
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Vegagerðin auglýsir eftir sérfræðingi á tæknideild Vestursvæðis með starfsstöð 
í Borgarnesi. Um er að ræða fullt starf, við verkefnastjórnun og umsjón framkvæmda. 
Tæknideild Vestursvæðis hefur umsjón og eftirlit með nýframkvæmdaverkefnum, 
viðhaldi á slitlögum, efnisvinnslu, styrkingum og endurbótum á vegamannvirkjum. 

og fjölbreytt verkefni á sviði framkvæmdaverkefna á svæðinu. 

Starfssvið
Vinna við verkefnastjórnun 
í framkvæmdaverkum, 
umsjón og eftirlit með verkum, 
verkefni tengd viðhaldi vega, 
undirbún ingur og áætlanagerð 
ásamt öðrum tilfallandi verkefnum 
innan deildarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í byggingartæknifræði B.Sc. eða byggingarverkfræði M.Sc. 

• Reynsla af verkefnastjórnun og/eða vegagerð er æskileg.

• Hæfni til ákvarðanatöku, eftirfylgni og að vinna sjálfstætt.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknar frestur 
er til og með 22. október. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið starf@vegagerdin.is.  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni 
sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 

Vestursvæðis (palmi.th.saevarsson@vegagerdin.is) í síma 522 1540.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Sérfræðingur á tæknideild
Vestursvæðis í Borgarnesi

Leiðbeinandi
Regnboginn leikskóli óskar eftir að ráða  

leiðbeinanda í 100% starf. 

Regnboginn er einkarekinn leikskóli sem starfar í anda 
Reggio Emilia með áherslu á skapandi starf, tilfinningalega 

styðjandi umhverfi og læsi í víðum skilningi. 

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

Fanney Guðmundsdóttir 
leikskólastjóri

TRÉSMIÐUR 

Trésmiður óskast við uppsetningu steyptra 
einingahúsa á höfuðborgarsvæðinu. 

Upplýsingar og umsóknir á nybygging33@gmail.com 

Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Í boði eru vaktir bæði fyrir og eftir hádegi,  
einnig eitthvað um helgar. Framtíðarstarf. 

Íslenskukunnátta skilyrði

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

Sími: 561 1433

Tæknivík óskar eftir að ráða 
rafvirkja til starfa 

Umsóknum skal skila á netfangið gulli@eldi.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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FYRIRTÆKIÐ ÞÚSUND FJALIR EHF. 
ÓSKAR LIÐSVEISLU Í AÐ MANNA 

EFTIRFARANDI STÖRF. 
Vana húsasmiði

Áhugasamir sendi ferilsskrá á retturmadur@gmail.com  
eða hringi í Björgvin 897 7983 / Alex 772 2301 / Ómar 772 1501

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík
www.studlar.is 

Tvær stöður sálfræðinga við 
meðferðarstöð ríkisins fyrir  
unglinga að Stuðlum eru  

lausar til umsóknar
Lausar eru til umsóknar tvær stöður sálfræðinga á 
Stuðlum. Starfshlutfall er 100%. Stuðlar starfa á grundvelli 
barnaverndarlaga og reglugerðar um Meðferðarstöð 
ríkisins. Stuðlar sinna unglingum á aldrinum 12-18 ára með 
hegðunarerfiðleika, þ.m.t. vímuefnavanda. 

Starfssvið
Meðal verkefna sálfræðings er:
 Greining og meðferð unglinga og vinna með  

 fjölskyldum þeirra.
 Gerð og framkvæmd meðferðaráætlana.
 Ráðgjöf og stuðningur við barnaverndarnefndir, skóla  

 sem og samvinna við ýmsar aðrar stofnanir.
 Ráðgjöf og handleiðsla við starfsfólk Stuðla sem og við  

 aðrar meðferðarstofnanir.
 Þátttaka í almennri stefnumótun.
 Þátttaka í ART (agression replacement training) og  

 notkun áhugahvetjandi samtals (motivational interviewing).

Persónulegir eiginleikar
 Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða  

 samstarfshæfni og jákvæð viðhorf til skjólstæðinga.

Hæfnikröfur:
 Réttindi til að starfa sem sálfræðingur.
 Þekking og reynsla á meðferð og greiningu unglinga  

 er æskileg.
 Þekking og færni í hugrænni atferlismeðferð, fjölskyldu- 

 meðferð, atferlismótun og félagsnámskenningum.
 Frumkvæði í starfi og skipulagshæfileikar.
 Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi.

Nánari upplýsingar veitir Funi Sigurðsson, forstöðumaður 
Stuðla í síma 530-8800 eða á netfanginu funi@bvs.is.

Við úrvinnslu umsókna gildir mat forstöðumanns Stuðla á 
hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi ríkisins við Sálfræðingafélag Íslands. 
Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 
105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is. Umsóknarfrestur 
er til og með 22. október 2018 og þarf umsækjandi helst að 
geta hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Auglýsingin gildir í 6 mánuði frá birtingu.

Við erum góð í að selja á netinu og 
aðstoðum sífellt fleiri viðskiptavini við 
að koma vöru sinni og þjónustu á 
framfæri í stafrænum miðlum. Við viljum 
bæta öflugu liðsfólki í teymið okkar.

\STAFRÆN 
MARKAÐSSETNING

Starfssvið \ hæfniskröfur:

· Víðtækur skilningur á stafrænni markaðssetningu  
og leiðum í kostuðum leitarniðurstöðum

· Google vottun og mikil þekking á Google 
umhverfinu (Analytics, Adwords, Tag Manager, 
Optimize o.fl.)

· Víðtæk reynsla af skipulagningu, uppsetningu  
og utanumhaldi á herferðum á leitarvélum s.s. 
Google, Bing, YT, Yahoo o.fl.

· Funnel markaðssetning og hugmyndafræði

· Þekking á aðferðafræði A/B prófana ásamt færni  
í uppsetningu og framkvæmd

· Færni í gagnagreiningu ásamt getu til að varpa 
niðurstöðum yfir í framkvæmanlegar aðgerðir

Google 
sérfræðingur

1.

2.

Menntun og reynsla:

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir bæði störfin eru einfaldar. Við sækjumst eftir fólki með 
starfsreynslu í netmarkaðssetningu. Háskólamenntun sem nýtist í starfi er mjög æskileg ásamt 
ríkum vilja til að setja sig stöðugt inn í og tileinka sér nýjungar á sviði stafrænnar 
markaðssetningar. Í því felst jafnframt að enskukunnátta þarf að vera mjög góð. Skilyrði er að 
geta sýnt fram á árangur af fyrri störfum.

Umsóknir ásamt ferilskrá berist á netfangið umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 14. október 2018. 

Starfssvið \ hæfniskröfur:

· Þekking og reynsla af vinnu með þekkt hugtök innan 
stafrænnar markaðssetningar

· Markaðssetning á samfélagsmiðlum ásamt 
uppsetningu áætlana

· Efnisdreifing og bestun efnis

· Mælingar og skýrslugjöf, eftirfylgni og greining gagna

· Viðkomandi þarf að vera söludrifinn og búa yfir 
góðum skipulagshæfileikum og hæfni í mannlegum 
samskiptum 

Verkefnastjóri 
í stafrænni 
markaðssetningu



DEILDARSTJÓRI BARNAVERNDAR

Helstu verkefni deildarstjóra barnaverndar:
• Stjórnunarleg ábyrgð á barnaverndarstarfi í 

sveitarfélaginu. 
• Ábyrgð á undirbúningi mála fyrir barnaverndarnefnd 

Hafnarfjarðar og eftirfylgni með framkvæmd.
• Stefnumótun og umbótastarf.
• Situr í stjórnendateymi Fjölskylduþjónustunnar og 

tekur þátt í stefnumótun og forystu við þróun og 
innleiðingu nýjunga. 

• Sér til þess að fagleg vinnubrögð séu ráðandi í 
barnaverndarstarfi sveitarfélagsins.

Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar auglýsir eftir öflugum, metnaðarfullum og framsýnum leiðtoga til að stýra 
barnaverndarstarfi sveitarfélagsins. Barnavernd Hafnarfjarðar ber ábyrgð á málum sem unnin eru á grundvelli 
barnaverndarlaga og starfar í umboði barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar.

Umsóknarfrestur er til og með 21. október n.k.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Nánari upplýsingar veitir Rannveig 
Einarsdóttir, sviðsstjóri Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar, rannveig@hafnarfjordur.is
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

framhaldsmenntun er æskileg.
• Þekking og reynsla af vinnslu barnaverndarmála.
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í 

mannlegum samskiptum.
• Reynsla af stjórnun og umbótastarfi.
• Þekking á stjórnsýslu og skipulagi 

barnaverndarstarfs.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

585 5500
hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf 
fjármálasérfræðings laust til umsóknar

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf fjármálasérfræðings laust til umsóknar. 
Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í fjármála og rekstrarþjónustu skóla- og frístundasviðs.  
Næsti yfirmaður fjármálasérfræðings  er fjármálastjóri sviðsins.

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi 
Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita. Jafnframt greiðir sviðið framlög til sjálfstætt starfandi dagforeldra, leikskóla, 
grunnskóla og tónlistarskóla og hefur eftirlit með starfsemi þeirra. Skóla- og frístundasvið þjónustar yfir 20 þúsund börn og 
fjölskyldur þeirra. Útgjöld sviðsins eru u.þ.b. 50 milljarðar kr. á ári til tæplega 200  rekstrareininga.

Umsókn fylgi starfsferilskrá og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Um laun og starfskjör fer samkvæmt 
kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélag. Umsóknarfrestur er til og með 21.október 2018.  
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veita Kristján Gunnarsson, fjármálastjóri,  og Guðmundur Guðbjörnsson, deildarstjóri,  
sími 411-1111, netföng: kristjan.gunnarsson@reykjavik.is og gudmundur.g.gudbjornsson@reykjavik.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða í viðskiptafræði með áherslu á fjármál  
 eða endurskoðun 
• Mastersgráða í viðskiptafræði kostur 
• Reynsla af vinnu við uppgjör og áætlanagerð æskileg 
• Reynsla af lykiltalnagreiningu æskileg 
• Reynsla af bókhaldskerfum og excel
• Þekking á starfsemi grunnskóla er kostur
• Góð íslenskukunnátta ásamt færni til að tjá sig í ræðu 
 og riti
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Skipulagshæfni, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum
• Lipurð í samskiptum

Helstu verkefni snúa aðallega að grunnskólum  
og þjónustu við þá.
• Áætlanagerð 
• Mánaðarleg uppgjör og frávikagreining 
• Eftirfylgni til að tryggja að útgjöld séu innan fjárheimilda
• Ýmsar greiningar, útreikningar og svörun fyrirspurna  
• Fjárhagslegt eftirlit 
• Samantekt á lykiltölum og þróun þeirra 
• Upplýsingagjöf til stjórnenda og annarra
• Úthlutun til grunnskóla

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

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.



Auglýsum eftir rafvirkjum á
starfsstöðvar okkar á Suðurnesjum og í Hafnarfirði

Starfssvið

Hæfniskröfur

Starfið felur í sér viðhald og rekstur dreifikerfis, nýlagnir,
tengingar og uppsetningu búnaðar.
Við leitum að hæfileikaríkum einstakngum til að vinna í
frábærum hópi fagmanna. 

Sveinspróf í rafvirkjun er nauðsyn, tekið verður tillit til þess ef
viðkomandi er að ljúka sveinsprófi.
Áhersla er lögð á fagleg og sjálfstæð vinnubrögð,
samskiptahæfni, þjónustulund og brennandi áhuga á
tæknimálum.
Viðkomandi þarf að vera reiðubúinn að ganga bakvaktir
sé þess óskað.
Góð íslensku- og enskukunnátta æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Eyjólfsdóttir
mannauðsstjóri í síma 422 5200.
Sótt er um störfin á heimasíðunni, hsveitur.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. okt. 2018

Innkaupastjóri

kopavogur.is
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Helstu verkefni
• Annast útboðsmál fyrir hönd Kópavogsbæjar en kaupendur bera ábyrgð á að   
 innkaup séu í samræmi við innkaupastefnu og reglur Kópavogsbæjar.
• Taka þátt í gerð útboðsgagna í samstarfi við önnur svið og stofnanir.
• Sjá um verðkannanir, verðtilboð og samninga við birgja í samræmi við innkaupastefnu.
• Hafa eftirlit með innkaupum og veita ráðgjöf við innkaupastýringu. 
• Innkaupastjóri er starfsmaður innkauparáðs, þ.e. hann boðar fundi ráðsins, 
 situr þá og heldur fundargerð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi eða önnur sambærileg menntun.
• Víðtæk reynsla af innkaupastjórnun og samningagerð um vöru- og þjónustukaup.
• Reynsla af útboðsmálum.
• Góð þekking á töflureiknum.
• Góð samskipta- og samstarfshæfni.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2018.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gauja Hálfdanardóttir, sérfræðingur á mannauðssviði, 
sími 441 1502 (gaujah@kopavogur.is).

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags innan BHM. 
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.

Laust er til umsóknar starf innkaupastjóra til að hafa umsjón með samræmingu 
innkaupa allra stofnana Kópavogsbæjar með hagkvæmni að leiðarljósi. 

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

Glæný og fersk störf í hverri viku.          

ERTU Í 
LEIT AÐ 

DRAUMA-
STARFINU?
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Yfirlæknir Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar  Reykjavík 201810/1833
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201810/1832
Þjónustufulltrúi Þroska- og hegðunarstöð HH Reykjavík 201810/1831
Sérfr. í Tölvurannsóknardeild Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201810/1830
Mannauðsstjóri Landspítali, aðgerðarsvið Reykjavík 201810/1829
Lögfræðingur Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201810/1828
Verkefnastjórar Ríkiseignir Reykjavík 201810/1827
Aðstoð í mötuneyti Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu Kópavogur 201810/1826
Sálfræðingur Heilbrigiðsstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201810/1825
Næturverðir Alþingi Reykjavík 201810/1824
Sálfræðingar Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201810/1823
Sérfræðingur Háskóli Íslands, Líf-/umhv.vísindast. Reykjavík 201810/1822
Starfsmaður í móttöku Háskóli Íslands, Hjúkrunarfræðideild Reykjavík 201810/1821
Nýdoktor Háskóli Íslands, Læknadeild Reykjavík 201810/1820
Sérfræðingur í vefhögun Hagstofa Íslands Reykjavík 201810/1819
Gagnaforritari/gagnagrunnsstjóri Hagstofa Íslands Reykjavík 201810/1818
Innviðaforritari Hagstofa Íslands Reykjavík 201810/1817
Kennari í stjórnun Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201810/1816
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201810/1815
Starfsnemi Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201810/1814
Þingverðir Alþingi Reykjavík 201810/1813
Ráðgjafar Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201810/1812
Sérfr. á peningaþvættisskrifstofu Héraðssaksóknari Reykjavík 201810/1811
Kennari, félagsfræði ofl. Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201810/1810
Kennari, stærðfræði Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201810/1809
Sérfræðingur í tæknideild Vegagerðin Borgarnes 201810/1808
Upplýsingafræðingur Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201810/1807
Rafvirki Landspítali, viðhaldsdeild Reykjavík 201810/1806
Rekstrarstjóri Landspítali, matsalir Reykjavík 201810/1805
Sjúkraliði Landspítali, krabbameinslækningad. Reykjavík 201810/1804
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gjörgæsla Reykjavík 201810/1803
Starfsmaður í vörumóttöku Landspítali, rekstrarsvið Reykjavík 201810/1802
Sérhæfður starfsmaður Landspítali, ónæmisfræðideild Reykjavík 201810/1801
Félagsráðgjafi Landspítali, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201810/1800
Starfsmaður í þjónustudeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201810/1799
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201810/1798
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201810/1797
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201810/1796
Yfirlæknir á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201810/1795
Kennari í húsasmíði Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201810/1794
Launafulltrúi Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201810/1793
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201810/1792

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Embassy  of  India, Reykjavik (Iceland)
*****

Sub: Upkeep of Garden and Clearing of Snow
 The Embassy of India in Reykjavik (Iceland) invites bids/ 
 quotations from firms/agencies for upkeep of garden and  
 clearing of snow at Chancery, located at Tungata-7, 101   
 Reykjavik and Upkeep of garden of Embassy Residence, located  
 at Laugarasvegur 46, 104 Reykjavik. Further details may be seen  
 at our website - www.indianembassyreykjavik.gov.in/up  
 keep-garden-clearing-snow/

2. The bids/price quoted should be in Icelandic local currency   
 (ISK).  The bids/quotations may kindly be sent, in sealed  
 envelopes, by hard copies only at the given address : 

Embassy of India,
Tungata-7, 101 Reykjavik.

3. The last date of receipt of quotations is Thursday, the 25th   
 October 2018. For any further information, in addition to the   
 details in above web link, please call - 5349955 or email -  
 hoc.reykjavik@mea.gov.in

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

www.or.is/utbod

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEIK-
2018-11 Single Core 12 kV XLPE Cable“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá miðvikudeginum 10.10.2018 https://
www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur., Bæ-
jarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 25.10.2018 kl. 
10:30

VEIK-2018-10 06.09.2018

Orkuveita Reykjavíkur sef., fyrir hönd Veitna ohf.,  
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

SINGLE CORE 12 KV CABLE

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

www.or.is/utbod

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEIK-
2018-10 12 kV Metal Clad Indor Switchgear Substation 
A1“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá miðvikudeginum 10.10.2018 https://
www.or.is/utbod

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur., Bæ-
jarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 08.11.2018 kl. 
10:30

VEIK-2018-10 06.09.2018

Orkuveita Reykjavíkur sef., fyrir hönd Veitna ohf.,  
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

12 KV METAL CLAD INDOR 
SWITCHGEAR

SUBSTATION A1

 16 ATVINNUAUGLÝSINGAR  6 .  O K TÓ B E R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Suðurhraun 1  |  210 Garðabæ  |  Sími: 59 50 300  | www.isafold.is

Starfssvið
Samskipti við viðskiptavini okkar.

Öflun nýrra viðskiptavina.

Tilboðsgerð.

Móttaka verkefna.

Hæfniskröfur
Þekking og reynsla af sölumálum.

Framúrskarandi hæfileikar í
mannlegum samskiptum.

Þekking á prentverki er kostur en 
ekki skilyrði.

Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til 12. október. Umsókn, ásamt ferilskrá sendist á kristthor@isafold.is.
Nánari upplýsingar veitir Kristþór Gunnarsson framkvæmdastjóri í síma 894 1399. 

Sölumaðuur meeeððð rrreeeynsluu 
aaf prentverki óósskkastt ttiilll
ssstarfa seemmm ffyrrrsssttt.

Ísafoldarprentsmiðja er umhverfisvottuð prentsmiðja af  Svaninum, norræna umhverfismerkinu. 
Við höfum fengið viðurkenningu sem „Fyrirmyndar fyrir tæki í rekstri“ frá Viðskiptablaðinu og Keldan og  „Framúrskarandi fyrir tæki“ frá Creditinfo.

Við framleiðum dagblöð, bækur, tímarit, bæklinga, umbúðir, veggspjöld, bréfsefni, umslög, nafnspjöld, fjölpóst og margt fleira.



Hæfniskröfur:

Faglærður bifvélavirki

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 15. október 2018

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

Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum
Verkefnastjóri á skrifstofu

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum óskar 
eftir að ráða verkefnastjóra á skrifstofu Tilraunastöðvarinnar.  

Helstu verkefni eru: 
• Vinna við fjárhags- og viðskiptamannabókhald
• Ýmis verkefni tengd starfsmannahaldi
• Ýmis önnur verkefni

Menntunar-  og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða önnur 
 sambærileg menntun
• Æskileg þekking á Oracle fjárhags- og mannauðskerfi 
 ríkisins
• Gott vald á upplýsingatækni 
• Mjög gott vald á Excel
• Faglegur metnaður, nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Lipurð, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Við ráðningu 
í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af jafnréttisstefnu 
Keldna. 

Um fullt starf er að ræða og æskilegt að starfsmaður geti hafið 
störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Helgason (sími 5855120).
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmdastjóra Keldna til og 
með 8. október 2018 (netfang starfkeldur@hi.is). 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
háskólastofnun með margþætta starfsemi.
Stofnunin sinnir grunn- og þjónusturannsóknum í líf- og 
læknisfræði dýra og manna. 
Tilraunastöðin sinnir einnig þjónustu vegna heilbrigðiseftirlits í 
dýrum og eftirlits með búvöruframleiðslu.

 

Umsóknarfrestur er til og með 18. október 2018.

Sótt er um störfin á vef Háskóla Íslands undir laus störf.

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og 
vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn eru í föstum störfum við skólann
og um 2.200 lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 12.500. Háskóli Íslands
starfar á fimm fræðasviðum, býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli 
landsins sem býður grunnnám og framhaldsnám í öllum helstu fræðigreinum.
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NÝ STÖRF Á UPPLÝSINGATÆKNISVIÐI
HÁSKÓLA ÍSLANDS
Upplýsingatæknisvið er nýtt svið innan Háskóla Íslands. Sviðið stýrir þróun upplýsingatæknimála
og sér um hugbúnaðargerð háskólans, þ.m.t. Uglu sem er notuð sem aðalkerfi flestra háskóla 
landsins. Sviðið sér um rekstur upplýsinga- og fjarskiptakerfa, notendaþjónustu og innkaup á 
upplýsingatæknibúnaði.

KERFISSTJÓRI HEILSUBRUNNS
Starfssvið
• Þátttaka í þróun og uppbyggingu Heilsubrunns

sem verður gagnasafn ætlað rannsóknaraðilum
innan háskólans

• Ábyrgð gagnvart rekstri Heilsubrunns
• Kerfisstjórnun annarra kerfa

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Haldbær reynsla af kerfisstjórn
• Rík þjónustulund
• Þekking á Windows og Linux miðlaraumhverfi
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum

KERFISSTJÓRI HEILSUBRUNNS
Starfssvið
• Þátttaka í þróun og uppbyggingu Heilsubrunns

sem verður gagnasafn ætlað rannsóknaraðilum
innan háskólans

• Ábyrgð gagnvart rekstri Heilsubrunns
• Kerfisstjórnun annarra kerfa

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Haldbær reynsla af kerfisstjórn
• Rík þjónustulund
• Þekking á Windows og Linux miðlaraumhverfi
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum

VEFFORRITARI
Starfssvið
• Þróun vefja Háskóla Íslands
• Þarfagreining, samræming og þróun 

upplýsingatæknikerfa
• Ráðgjöf um upplýsingakerfi

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða sambærilegt sem nýtist í starfi
• Þekking á forritun, kerfishönnun og kerfisstýringu 
• Þekking á Drupal vefumsjónarkerfum
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum

VEFFORRITARI
Starfssvið
• Þróun vefja Háskóla Íslands
• Þarfagreining, samræming og þróun 

upplýsingatæknikerfa
• Ráðgjöf um upplýsingakerfi

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða sambærilegt sem nýtist í starfi
• Þekking á forritun, kerfishönnun og kerfisstýringu 
• Þekking á Drupal vefumsjónarkerfum
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Aðstoðarskólameistari 
Fjölbrautaskólans við Ármúla
Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólameistara Fjölbrautaskólans við Ármúla. Skólann sækja rúmlega 900 nemendur 
í dagskóla og um 1300 nemendur í fjarnámi. Við skólann starfar einstaklega samhentur starfsmannahópur og virðing, 
jákvæðni, fjölbreytni og jafnrétti er grunnstef í öllu skólastarfinu.

Meginhlutverk Fjölbrautaskólans við Ármúla er að undirbúa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi, efla læsi þeirra í 
víðasta skilningi þess orðs, hafa að leiðarljósi lýðræði, jafnréttishugsjón, heilbrigði, menntun til sjálfbærni og sköpunaranda. 

Skólastarfið byggist á því að hver nemandi finni sér nám við hæfi og geti stundað það á eigin námshraða og stefna skólans 
er að sinna hverjum og einum nemanda á sem bestan hátt.

Ráðið er í stöðuna frá 1. janúar 2019 - Starfshlutfall er 100% - Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2018

Frekari upplýsingar á Starfatorgi
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Helstu verkefni:
• Færsla bókhalds
• Afstemmingar
• Vsk uppgjör
• Launavinnsla

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi.
• Reynsla af notkun DK viðskiptahugbúnaðar, 
 Navision eða TOK er kostur.
• Samviskusemi og nákvæmni í vinnubrögðum
• Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptahæfni.
• Áhugasamir einstaklingar eru hvattir til að sækja um.

PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is

www.pwc.is

Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur

VSKur og vakandi
Við leitum að reyndum og áhugasömum 
bókara í okkar frábæra hóp.
Laus störf í Viðskiptaþjónustu PwC  
í Reykjavík og Reykjanesbæ.

Umsóknarfrestur er til  
15. október 2018.

Vinsamlegast sækið um á vef PwC,  
https://pwc.rada.is/is og látið ferilskrá 
sem inniheldur upplýsingar um menntun  
og fyrri störf fylgja umsókninni.

Frekari upplýsingar veitir  
Vilborg Jónsdóttir.
Netfang: vilborg.jonsdottir@pwc.com

Öllum umsóknum verður svarað og verða 
þær meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.  

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

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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AUGLÝSING Á NIÐURSTÖÐUM BÆJARSTJÓRNAR
Niðurstöður bæjarstjórnar samkvæmt 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
Nýtt deiliskipulag fyrir Ásvallabraut

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 14. febrúar tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Ásvallabraut.  Tillagan var 
auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Athugasemdir bárust og hefur þeim sem gerðu athugasemdir verið 
send umsögn sveitarstjórnar. Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. 
Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda.

Niðurstaða bæjarstjórnar samkvæmt 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
Breyting á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013- 2025. Breytt lega Ásvallabrautar og tengingar við Kaldárselsveg

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti þann 14. febrúar 2018 tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013 – 2025. 
Tillagan var auglýst frá 14. mars – 23. apríl 2018.  Athugasemdir gáfu ekki tilefni til breytinga á tillögunni og hefur hún verið 
send Skipulagsstofnun til staðfestingar.

Nánar upplýsingar fást hjá skipulagsfulltrúa Hafnarfjarðar. 

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Byggðaþróun -   
styrkir til meistaranema

Byggðastofnun auglýsir styrki til meistaranema sem vinna að 

lokaverkefnum á sviði byggðaþróunar. Kostur er ef verkefnin hafa 

skírskotun til byggðaáætlunar. Til úthlutunar er allt að 1.000.000 

kr. og stefnt er að því að veita fjóra styrki. 

Rafrænt umsóknarform,  verklagsreglur vegna úthlutunar og  

byggðaáætlun 2018-2024 er að finna á vef Byggðastofnunar 

www.byggdastofnun.is.

Í umsókn skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing á verk-

efninu, markmiðum þess og hvernig það styður við byggðaþróun.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður K. Þorgrímsdóttir.  
Netfang: sigga@byggdastofnun.is, sími 545 8600 og 869 7203

Umsóknarfrestur er til miðnættis  þriðjudaginn  
6. nóvember 2018.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti
auglýsir eftir umsóknum um styrki af safnliðum
á sviði lista og menningararfs og stofnstyrki til 

íþrótta- og æskulýðsmála
Veittir eru styrkir til annarra en ríkisaðila þ. e. félaga, 
samtaka eða einstaklinga vegna verkefna á árinu
2019 sem ekki njóta lögbundins stuðnings eða falla 
undir sjóði eða sérstaka samninga.
Rafræn umsóknareyðublöð er að finna á umsóknarvef 
Stjórnarráðsins (http://minarsidur.stjr.is).
Nánari upplýsingar um skilyrði umsókna og mat á 
þeim er að finna í auglýsingu á vefsíðu ráðuneytisins.
Umsóknarfrestur er til kl. 24:00, miðvikudaginn 
7. nóvember 2018.

6. október 2018

ÚTBOÐ
Norðurorka hf. óskar eftir tilboðum í:
Hitaveiturör og fittings

R A N G Á R V Ö L L U M  |  6 0 3  A K U R E Y R I  |  S Í M I  4 6 0  1 3 0 0  |  n o @ n o . i s  |  w w w . n o . i s

Norðurorka hf. óskar eftir tilboðum í u.þ.b. 19.500 m af 
foreinangruðum hitaveiturörum, DN 500 mm.

Einnig er óskað eftir tilboðum í tengistykki, fittings og loka.

Nánari lýsing er í útboðsgögnum VB034208 
sem eru aðgengileg á EES-útboðsvefnum 
http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=en 
Gögnin og frekari upplýsingar er einnig hægt að fá frá og með 9. október 
hjá: antonb@no.is

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Norðurorku, Rangárvöllum, 603 Akureyri, 
miðvikudaginn 31. október 2018 kl. 13:00.

Vatnsveita - Rafveita - Hitaveita - Fráveita

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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

Löggiltur fasteignasali 
BERG  fasteignasala í Mosfellsbæ  

óskar eftir að ráða löggiltan fasteignasala.

Helstu verkefni:
Skjalagerð

Hæfniskröfur:

Umsóknir sendist á petur@berg.is. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

 20 ATVINNUAUGLÝSINGAR  6 .  O K TÓ B E R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Reykjavíkurborg í samvinnu við Velferðarráðuneytið byggja nýtt 99 rýma hjúkrunarheimili við Sléttu-
veg sem Hrafnista mun reka. Ölduvör kt. 650213-0840 fyrir hönd Reykjavíkurborgar – eignasjóðs, 
kt: 570480-0149 óskar eftir tilboðum í verkið “Innanhúss frágangur hjúkrunarheimilis” – Útboð 18-05

Verklok eru  6. september 2019. 
Útboðsgögn verða afhent rafrænt á útboðsvef verksina frá og með miðvikudeginum 10.10.2018. 
Ósk um aðgang berist á Karl Á. Ágústsson á netfangið: karl@thg.is. 

7. nóvember 2018 kl.14:00.

ÚTBOÐ

NÝTT HJÚKRUNARHEIMILI SLÉTTUVEGI

Gagnageymslan ehf., sem er sérhæft fyrirtæki á sviði geymslu gagna fyrir 
fyrirtæki og stofnanir, er til sölu.
 
Fyrirtækið, sem staðsett er í Reykjavík, er 100% í eigu Íslandspósts ohf. Það 
var stofnað árið 1996 og er eitt af leiðandi fyrirtækjum á sínu sviði. Um er að 
ræða traustan viðskiptamannagrunn og stöðuga veltu. 

Áhugasamir hafi samband við Íslandspóst á annah@postur.is 
fyrir 19. október nk. 

ÚTBOÐ
LEIKSKÓLINN ÁLFABORG, 

REYKHOLTI Í BLÁSKÓGABYGGÐ
INNANHÚSSFRÁGANGUR OG LÓÐ

Fyrir hönd Bláskógabyggðar er óskað eftir tilboðum í 2. áfanga  
framkvæmda vegna Leikskólans Álfaborgar í Reykholti, 
Bláskógabyggð.
  
Um er að ræða innanhússfrágang og lóð. Helstu verkþættir eru 
múrverk, einangrun, lagna- og raflagnavinna, málun, gólfefni 
ásamt jarðvinnu og yfirborðsfrágangi á lóð. 

Nokkrar magntölur:
- Múrílögn:       500 m²
- Málun:         900 m²
- Gólfefni:             500 m²
- Heildarstærð lóðar:        2600 m²

Heildarverklok eru 1. ágúst 2019.

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

Kynningarfundur verður haldinn á verkstað 9. október kl. 14:00.

Tilboðum skal skila til Verkís, Austurvegi 10, Selfossi fyrir kl. 14:00, 
23. október 2018, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum, sem þess óska.

ÚTBOÐ
 

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

Byggðastofnun – nýbygging
Sauðármýri 2, Sauðárkróki

JARÐVINNA
ÚTBOÐ NR. 20843

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd  Byggðastofnunar óskar 
eftir tilboðum í JARÐVINNU vegna fyrirhugaðrar nýbyggingar 
Byggðastofnunar, Sauðármýri 2, Sauðárkróki. Byggingin mun 
verða  998 m²  á tveimur hæðum og með kjallara undir hluta 
hússins.

Helstu magntölur:
Uppúrtekt  3.300 m³
Fyllingar  3.100 m³
Lagnaskurðir  240m                                                                                                                                            
Brunnar á lóð  7 stk.

Heildarverktímabil er áætlað um 4 mánuðir, en verkið skal 
unnið í áföngum í takt við byggingu hússins sem verður boðin 
út síðar.
Útboðsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum,  þriðjudaginn  
23. október  2014  kl.  11:00  að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS

Stálorka óskar eftir
Stálorka óskar eftir að ráða menn til framtíðarstarfa vana 
smíði úr ryðfríu stáli og áli.  Aðalstarfsvið er smíði á búnaði 
í skip og báta.    Hægt er að senda inn umsóknir á  
stalorka@simnet.is eða hafa samband við Benedikt 
í síma 8927687 á virkum dögum milli 8 og 18.
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Embassy  of  India, Reykjavik (Iceland)
*****

Sub: Upkeep of Garden and Clearing of Snow
 The Embassy of India in Reykjavik (Iceland) invites bids/ 
 quotations from firms/agencies for upkeep of garden and  
 clearing of snow at Chancery, located at Tungata-7, 101   
 Reykjavik and Upkeep of garden of Embassy Residence, located  
 at Laugarasvegur 46, 104 Reykjavik. Further details may be seen  
 at our website - www.indianembassyreykjavik.gov.in/up  
 keep-garden-clearing-snow/

2. The bids/price quoted should be in Icelandic local currency   
 (ISK).  The bids/quotations may kindly be sent, in sealed  
 envelopes, by hard copies only at the given address : 

Embassy of India,
Tungata-7, 101 Reykjavik.

3. The last date of receipt of quotations is Thursday, the 25th   
 October 2018. For any further information, in addition to the   
 details in above web link, please call - 5349955 or email -  
 hoc.reykjavik@mea.gov.in

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

www.or.is/utbod

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEIK-
2018-11 Single Core 12 kV XLPE Cable“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá miðvikudeginum 10.10.2018 https://
www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur., Bæ-
jarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 25.10.2018 kl. 
10:30

VEIK-2018-10 06.09.2018

Orkuveita Reykjavíkur sef., fyrir hönd Veitna ohf.,  
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

SINGLE CORE 12 KV CABLE

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

www.or.is/utbod

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEIK-
2018-10 12 kV Metal Clad Indor Switchgear Substation 
A1“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá miðvikudeginum 10.10.2018 https://
www.or.is/utbod

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur., Bæ-
jarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 08.11.2018 kl. 
10:30

VEIK-2018-10 06.09.2018

Orkuveita Reykjavíkur sef., fyrir hönd Veitna ohf.,  
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

12 KV METAL CLAD INDOR 
SWITCHGEAR

SUBSTATION A1

Alþingi auglýsir styrk til að rita meistaraprófsritgerð er varðar Alþingi. Styrknum er ætlað að stuðla að rannsóknum á  
hlutverki Alþingis í lýðræðisskipan Íslands, verkefnum þingsins og starfsemi þess almennt. Rannsóknin er ekki bundin  
við tilteknar fræðigreinar.

Styrkur er veittur til einstaklinga sem vinna að lokaverkefni til meistaranáms, að lágmarki 30 ETCS einingar, við íslenska 
eða erlenda háskóla. Styrkurinn nemur 400.000 krónum. Styrkur er greiddur út í tvennu lagi. Helmingur er greiddur út þegar 
rannsóknaráætlun verkefnisins hefur verið samþykkt af leiðbeinanda og lokagreiðsla fer fram þegar verkefni hefur verið skilað. 

Í umsókn um styrk skal eftirfarandi koma fram:
a. Nafn, heimilsfang og tölvupóstfang umsækjanda.
b. Lýsing á viðfangsefni rannsóknarinnar og á hvern hátt hún er fallin til að varpa ljósi á umfjöllunarefnið (200-500 orð).
c. Tímaáætlun um framvindu.

Umsókn skal fylgja ferilskrá umsækjanda og samþykki leiðbeinanda fyrir rannsókninni sem lokaverkefni.
Gert er ráð fyrir að Alþingi fái kynningu á niðurstöðum rannsóknarinnar auk prentaðs eintaks af henni. 

Umsóknarfrestur er til 29. október 2018. Umsókn skal send á netfangið heidrunp@althingi.is

Umsóknir um styrk til að 
rita meistaraprófsritgerð 
er varðar Alþingi.

EFLA starfrækir samfélagssjóð sem hefur að 

markmiði að styðja við framtak einstaklinga 

og hópa sem stuðla að farsælli þróun sam-

félagsins, lífsgæðum og fjölbreyttu mannlífi. 

Úthlutanir styrkja úr sjóðnum fara fram 

tvisvar á ári.

Óskað er eftir umsóknum.

EFLA óskar nú eftir umsóknum. Umsóknir 

þurfa að berast sjóðnum fyrir 15. október 

næstkomandi. Vinsamlegast nálgist leið-

beiningar vegna umsókna á vefsíðu EFLU, 

efla.is/samfelagssjodur.

Samfélagssjóður 
EFLU

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

Umsóknarfrestur

15. október 2018

Nánari upplýsingar

www.efla.is/samfelagssjodur

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

NÝTT Í SÖLU

Efstaleiti 27 & 
Lágaleiti 1-9
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. Stærð íbúða er frá 34 fm – 120 fm.

· Stúdíóíbúð, verð frá 28,4 m.
· 2ja herbergja íbúð, verð frá 36,9 m.
· 3ja herbergja íbúð, verð frá 51,9 m.
· 4ra herbergja íbúð, verð frá 64,9 m.

Vandaðar og nútímalegar íbúðir
Flestar íbúðanna með stæði í bílageymslu

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

EFSTALEITI 27 

LÁGALEITI 5-9

LÁGALEITI 1-3

Á EIGNAMIÐLUN, GRENSÁSVEGI 11, MILLI KL. 13.00 OG 14.00

SÖLUMENN KYNNA ÍBÚÐIRNAR

OPIÐ SUNNUDAGINN 7. OKTÓBER

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

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

Magnea Sverrisdóttir
löggiltur fasteignasali 
magnea@eignamidlun.is
Sími 861 8511



Landmark leiðir þigþ g heim!Sími 512 4900 • landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g

DALAKUR 4 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 7. OKT KL.15:00-15:30
- Vel skipulagt 261 fm einbýli á einni hæð.  
Eignin er tilbúin til innréttinga í dag.
- Mikil lofthæð í húsi og björt rými
- Fjögur svefnherbergi / tvö baðherbergi / stofa og borðstofa
- Harðviðarverönd til suðurs með steyptum stoðveggjum 
- Gólfsíðir gluggar eru í stórum hluta hússins
LAUST VIÐ KAUPSAMNIG
Þórarinn s. 7.700.309

ÁSBÚÐ 77 – 210 GBÆ.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Einstaklega fallegt og afar fjölskylduvænt 244,4 fm. endaraðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum 35,3 fm. bílskúr.
- Eignin hefur mikið verið endurnýjuð á síðustu árum, eldhús
nýlega endurnýjað á glæsilegan hátt. 4 rúmgóð svefnherbergi
og 2 rúmgóðar stofur. - Útigeymsla sem er ca. 12 fm. ekki hluti ef 
skráðum fermetrum. Stórt hellulagt bílaplan fyrir framan hús og
við hliðina. Stór suðurverönd. Allar innréttingar sem hafa verið
endurnýjaðar eru sérsmíðaðar. V. 96,8 millj. Þórarinn s. 770-0309

VESTURBERG 8 - 111 RVK. 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 8.OKT KL: 17:15-17.45
- 63,6 fm. 2ja. herb. íbúð á 3.hæð
- Björt og rúmgóð með góðum svölum.
- Tengi fyrir þvottavél á baði.
- Tilvalin fyrsta eign.
- Stutt í verslun og þjónustu.
V. 29,7 millj.
Inga 897-6717

GERPLUSTRÆTI 12 – 270 MOS

BÓKIÐ SKOÐUN
- Nýjar 4ra & 5.herb. íbúðir.
- Íbúðir eru 117 – 134 fm.
- Afhentar fullbúnar án gólfefna.
- Rúmgóðar svalir með íbúðum.
- Stæði í bílgeymslu / lyfta í húsi.
- Nánast viðhaldsfrítt hús. 
LAUSAR TIL AFHENDINGAR
V. 48.4 – 52.9 millj. 
Sveinn s. 6900.820

KÓRSALIR 1 - 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 7. OKT KL. 13:00 - 13:30
- 116 fm, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í Salahverfi í Kóp.
- íbúðin er í lyftuhúsi og henni fylgir stæði í bílageymslu.
- Einfalt að hafa 2 stofur og 2 svefnherbergi.
- tilvalin eign fyrir fólk sem er að minnka við sig eða barnafólk.
V: 51 millj.
Sigurður s. 896-2312

KÓNGSBAKKI – 109 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð 4ra herb. íbúð á góðum stað.
- Íbúð er 96.8 fm á 2.hæð í 6.íbúða stigagangi.
- Þrjú svefnherb., þvottaherb. Innan íbúðar.
- Rúmgóð stofa útganegi á suður-svalir.
GÆTI LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 37.9 millj. 
Sveinn s. 6900.820

DOFRABERG 1 - 221 HFJ

BÓKIÐ SKOÐUN
- 228 fm endaraðhús á tveimur hæðum, þar af rúmgóður bílskúr
 - Fjögur svefnherbergi - hægt að hafa aukaíbúð með sérinngangi

á jarðhæð
- stórar vestursvalir 
- fallegur lítill garður með verönd og heitum potti.
V: 83,5 millj.
Sigurður s. 896-2312

NÝTT – MELBÆR 35, 110 RVK

OPIÐ HÚS 
SUNNUDAG 7. OKT KL 17:00 - 17:30
- 278,8 fm raðhús á þremur hæðum með bíkskúr.
- 3ja herbergja íbúð í kjallara sem er í útleigu.
- 4-7 svefnherbergi og 3 baðherbergi samtals.
- tvær stofur og eitt stórt sjónvarpsherb / 2 svefn á teikn.
- Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverfi.
V. 79,9 millj.
Þórey, s. 663 2300

NÝTT  – AUSTURKÓR 42, 203 KÓP

ÞÓREY SÝNIR HÚSIÐ, bókið skoðun í síma 663 2300
- Nýlegt 2ja hæða einbýli með bílskúr á frábærum stað. 
- Mikið útsýni og aukin lofthæð. Fallegur arinn í stofu.
- Sérsmíðaðar innréttingar, fataherbergi innaf hjónah.
- Vönduð Chef tæki frá Samsung í eldhúsi. Tveir ofnar.
- Fjögur svefnherbergi, sjónvarpshol og tvö baðherbergi. 
TILBOÐ
Þórey, s. 663 2300

ÆGISÍÐA 68 – 107 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 7. OKT. KL. 14:00 – 14:30
- Einstaklega fallega 137,6 fm. sérhæð ásamt 36,5 fm. bílskúr samtals
174,1 fm. á þessum eftirsótta stað í Reykjavík, tvö  rúmgóð svefnher-
bergi á hæðinni og aukaherbergi í kjallara. 
- Afar rúmgóðar og bjartar stofur með frábæru útsýni yfir sjóinn.
- Eignin hefur fengið mikið viðhald á síðustu árum og t.d.
frárennslislagnir og dren endurnýjað 2016. Rafmagnstafla í 
sameign endurnýjuð.
V. 94,9 millj. Þórarinn s. 770-0309

LOGASALIR 12 - 201 KÓP.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 7. OKT. KL. 13:00 – 13:30
- Einstaklega glæsilegt og vel staðsett 257,3 fm. einbýlishús. 
- Jarðhæð er 222,8 fm. þ.a. 39,4 fm. bílskúr.  
- Efrihæð er  34,5 fm.  3 baðherbergi og 4 rúmgóð svefnherbergi. 
- Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
V. 104 millj.
Þórarinn s. 770-0309

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

MIÐVANGUR 129 – 220 HFJ.

OPIÐ HÚS 
SUNNUDAG 7.OKT KL.16:00-16:30
- Fjölskylduvænt og vel skipulagt raðhús á 2.hæðum alls 188 fm.
- Rúmgóðar stofur / 4 svefnherb., búið að endurnýja aðalbaðherb.
- Afgirt suður-verönd, heitur pottur. Innbyggður rúmgóður bílskúr.
- Ca. 35fm svalir sem bjóða uppá möguleika.
- Stutt í alla þjónustu, skóla, íþróttar og útivistarsvæði.
GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
V. 66.9 millj. 
Sveinn s. 6900.820

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

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

Þórey Ólafsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

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

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

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

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

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast.
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 
asdis@landmark.is 
sími 895 7784 

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka
benedikta@landmark.is 
Sími. 512.4900



Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g

VÍFILSGATA 23  - 105 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 8.SEPT kl 18:00 - 18:30
-3ja herb. 70,1 fm á 2. hæð
- Búið að endurnýja þak, glugga, raflagnir,
Skólp og dren.
-Endurnýjað eldhús, bað og gólfefni.
-Sjón er sögu ríkari.
-Frábær staðsetning, miðsvæðis en í rólegri götu.
V. 44.9 millj.   
Ásdís Rósa, s. 895-7784

LAUGARNESVEGUR 90  - 105 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- 3ja herb. 61,4 fm íbúð á 3. hæð.

rými.

aup.
- Góð staðsetning og stutt í stofnbrautir.
V. 34.9 millj.
Ásdís Rósa, s. 895-7784

VESTURBERG 36 - 111 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 8.OKT KL.17.30 – 18.00
- Bjart og fallegt 127,9 fm endaraðhús.
- Eldhús endurnýjað og opið í stofu.
- Pallur og lokaður garður.
- Stutt í þjónustu
V.55.9.- millj. 
Eggert s.690-1472

OPIÐ HÚS 

GARÐSENDI 9 – 108 RVK

- 2ja herbergja 47.7fm ósamþykkt íbúð
-  Rúmgóð stofa og vel skipulögð rými

rður

Nadia, s.6925002

LAUTASMÁRI 1 – 201 KÓP.

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 6. OKT kl 12:30 – 13:00
- 94,8 fm 3ja herbergja
- Stæði í bílageymslu
- Snyrtileg og vel umgengin sameign 
- Yfirbyggðar svalir
- Stutt í alla helstu þjónustu
V. 46,9 millj.
Andri s. 690 3111

HVASSALEITI 151 - 103 RVK.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA
- 245,1 fm endaraðhús
- Sérinngangur í kjallara / miklir möguleikar
- Þak endurnýjað árið 2013
- Dren endurnýjað árið 2015 og hús málað að utan árið 2016 
- Fallegur og gróinn garður sem snýr í hásuður
V. 88,5 millj. 
Andri s. 690 3111

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!þ g

Upplýsingar
um íbúðir veita:

- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverfi Garðabæjar.

- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm. 

- Íbúðir verða afhentar í SEPT OG NÓVEMBER 2018 fullbúnar með gólfefnum.

- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.

- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.

- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.

- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 60.3 – 99.9 millj.

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

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

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

8
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OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN
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2ja herbergja 47.7fm ósamþykkt íb2ja herbergja 47.7fm ósamþykkt íb
-  Rúmgóð stofa og vel skipulög-  Rúmgóð stofa og vel skipulög
- Stór sameiginlegur garðu- Stór sameiginlegur garðu
-  Uppgert eldhús -  Uppgert eldhús 
V.25.3 millj.V.25.3 millj.
Nadia, s.692500adia, s.69250SE

LDDEL
DD

SE
LD
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5 RVK5 RVK

ÓKIÐ SKOÐUNÓKIÐ SKOÐUN
- 3ja herb. 61,4 fm íbúð á 3. hæð.- 3ja herb. 61,4 fm íbúð á 3. hæð
- Stofa og eldhús í opnu rým- Stofa og eldhús í opnu rým
- Sjávarútsýni.- Sjávarútsýni.
- Frábær fyrstu kaup- Frábær fyrstu kau
- Góð staðsetninGóð staðsetnin

34.9 millj.34.9 millj
ís RóSE

LDD
SE

LDLD
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FRAKKASTÍGSREITUR

STÆRÐ FRÁ:

56.5-178.3m2

VERÐ FRÁ:

41.9M

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Nýjar hágæða íbúðir í 101 Reykjavík.

Metnaðarfull hönnun íbúðarhúsnæðis 
á þessum einstaka stað í miðborg Reykjavíkur.

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

Stæði í bílgeymslu hússins fylgja 
sumum íbúðunum.

OPIÐ HÚS 
SUNNUDAGINN 7. OKTÓBER

MILLI KL. 14:00-15:00

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

Gunnlaugur 
Þráinsson
löggiltur 
fasteignasali
844 6447
gunnlaugur@fastborg.is

VERÐ:
42.9M

ÍBÚÐ

HJARÐHAGI 46 105 REYKJAVÍK

3 HERB. 103m2

GÓÐ ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ

Opið hús Þri. 9. okt. frá kl. 17:00-17:30

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

BÍLSKÚR

VERÐ:
47.9M

ÍBÚÐ

HRANNARSTÍGUR 3 101 REYKJAVÍK

3-4HERB. 95m2

LAUS VIÐ KAUPSAMNING

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

ÍBÚÐ MEÐ SÉR INNG.

VERÐ:
46.9M

ÍBÚÐ

LINDASMÁRI 45 200 KÓPAVOGUR

4 HERB. 92m2

ÍBÚÐ MEÐ SÉRGARÐI - AFNOTARREIT

Opið hús Mán. 8. okt. frá kl. 17:30-18:00

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

BJÖRT OG FALLEG

VERÐ:
47.5M

FJÖLBÝLI

BREKKULÆKUR 1 105 REYKJAVÍK

4 HERB. 150m2

STÓR VINNUSTOFA Í KJALLARA

Opið hús Þri. 9. okt. frá kl. 17:30-18:00

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ

VERÐ:
165M

ÍBÚÐ

VATNSSTÍGUR 20-22 101 REYKJAVÍK

173.3m2

STÆÐI Í BÍLASKÝLI - FALLEGT ÚTSÝNI

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

10. HÆÐ3 HERB.

VERÐ:
169M

EINBÝLI

KLEIFAKÓR 19 203 KÓPAVOGUR

357.9m2

ARINN Í STOFU - GÓLFSÍÐIR GLUGGAR

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

GLÆSILEGAR INNRÉTTINGAR

Opið hús Þri. 9. okt. frá kl. 18:00-18:30



SÖLUSÝNING - Sun. 7. okt. frá kl. 15:00-16:00

VERÐ:
74.9M

RAÐHÚS

SJAFNARBRUNNUR 5-19 113 REYKJAVÍK

220m2

AFHENDAST FULLBÚIN AÐ UTAN

ÞÓRA 777 2882 og BRANDUR 897 1401

TILBÚIN TIL INNRÉTTINGA

VERÐ
TILBOÐ

ATVINNUHÚS

BRAUTARHOLT 6 105 REYKJAVÍK

388.5m2

SKEMMTILEGA INNRÉTTAÐ

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LYFTUHÚS  - LAUS STRAX

TIL SÖLU 
EÐA LEIGU

ATVINNUHÚS

AUÐBREKKA 1 200 KÓPAVOGUR

397m2

GÓÐ LOFTHÆÐ - LAUST STRAX

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

IÐNAÐAR- OG LAGERHÚSNÆÐI

VERÐ:
15.9M

SUMARHÚS

VÍKURBRUNNUR 34 GRÍMSNES OG GRAFNINGSHR.

57.7m2

9.750 FERMETRA GRÓINN LÓÐ

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

3JA-4JA HERBERGJA

VERÐ
TILBOÐ

ATVINNUHÚS

LÆKJARGATA 4 101 REYKJAVÍK

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 
Á ANNARI HÆÐ

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON 844 6447
VERÐ

39.9M

ÍBÚÐ

KLAPPARSTÍGUR 1 ÍBÚÐ 702 101 REYKJAVÍK

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON 844 6447

GÓÐ ÍBÚÐ, LYFTUHÚS OG STÆÐI Í 
BÍLAGEYMSLU

Opið hús Þri. 9. okt. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ
39.9M

ÍBÚÐ

LAUGARNESVEGUR 80 ÍB. 201 105 REYKJAVÍK

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON 844 6447

GÓÐ OG VEL SKIPULÖGÐ, 92.6 m2 
ÍBÚÐ Á ANNARI HÆÐ

Opið hús Mið. 10. okt. frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
38.9M

ÍBÚÐ

KÓNGSBAKKI 16 109 REYKJAVÍK

5 HERB. 110.3m2

VIÐ UNDIRRITUN SAMNINGS

Opið hús Sun. 7. okt. frá kl. 15:30-16:00

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

LAUS TIL AFHENDINGAR

PANTIÐ SKOÐUN

TIL
LEIGU

ATVINNUHÚS

BERGSTAÐASTRÆTI 14 101 REYKJAVÍK

TIL AFHENDINGAR VIÐ SAMNING

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON 844 6447
VERÐ:

62.9M

ÍBÚÐ

MÁNATÚN 6 105 REYKJAVÍK

3-4 HERB. STÆRÐ: 127m2

LAUS VIÐ KAUPSAMNING - LYFTUHÚS

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

GÓÐ STAÐSETNING - ÚTSÝNI

FALLEGT ÚTISVISTARSVÆÐI

Opið hús Sun. 7. okt. frá kl. 16:30-17:00



GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Steinar S. Jónsson
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

Breiðhella 12, Hafnarfirði. 

Iðnaðarhúsnæði samtals 564,7 fm. Grun-
nflötur hússins 368,6  fermetrar og 196,1
fermetra efri hæð. Verð 130 millj.  

Smiðjuvegur 12, Kópavogi.

Til leigu. Snyrtilegt og gott samtals 604,4
fm. atvinnuhúsnæði. Möguleiki að skipta
húsnæðinu í tvo leiguhluta. Tilboð.

Smiðjuvegur 4, Kópavogi. 

Verslunar og þjónustuhúsnæði sem er mjög
vel staðsett með góðri aðkomu. Húsnæðið
er að grunnfleti 283,4 fm. Verð 67 millj

Hafnarfjörður/Garðabær

Rótgróin heildsala með snyrtivörur
er til sölu, góð ebita.

Verð á rekstri og lager 55 millj.

BOÐAÞING 18 - 20, KÓPAVOGI

Opið hús sunnudaginn 7. okt. frá kl: 15-16.00
og mánudaginn 8. okt. frá kl: 17-18.00

Til sölu glæsilegar nýja 2ja og 3ja herbergja íbúðir með og
án bílageymslu.

Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum, gluggatjöldum,
ísskáp og uppþvottavél.

Verð frá 45 til 65 millj.

TIL AFHENDINGAR STRAX - FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

OPIÐ 

HÚS

Valhöll fasteignasala og Heiðar Friðjónsson lögg. fast kynna: 
Nýjar fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 14-16 í Úlfarsárdal Reykjavík

Valhöll fasteignasala og
Heiðar Friðjónsson lögg. fast kynna: 

Nýtt atvinnuhúsnæði við Lambhagaveg
rétt við Bauhaus í Reykjavík.

S í ð a n  1 9 9 5Síðumúla 27  |  Sími 588 7744  |  wwww.valholl.is
Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

2ja herb. íbúðir, 61 fm, verð frá 37,5 milj

3ja herb. íbúðir, 107,4 fm, verð frá 42,6 milj

4ra herb. íbúðir, 126,9 fm, verð frá 51,9 milj

5 – herb. íbúðir, 119,7 fm, verð frá 52,9 milj

Opið hús verður laugardag og sunnudag frá kl. 15.00 til 16.00.  
Þar verða sölumenn Valhallar með kynningarefni og fullbúna sýningaríbúð við Fryggjar-
brunni 42 íbúð 0001, en Skyggnisbraut 14-16 er síðari hluti húsins við Friggjarbrunn 42-44
og Skyggnisbraut 14-16.

Allar frekari uppl. um íbúðirnar veitir Heiðar Friðjónsson lögg. fast í s. 693-3356
eða á heidar@valholl.is

Byggingaraðili: Bygg-Ben ehf.

Lambhagavegur 9 

Bil neðri hæðar eru frá 188,4 fm, verð frá 54,5 milj

Bil efri hæðar eru frá 180,9 fm, verð frá 55,5 milj

Öll bilin skilast fullbúin með frá genginni lóð. 

Allar frekari uppl. veitir Heiðar Friðjónsson lögg. fast
í s. 693-3356 eða á heidar@valholl.is

OPIÐ 

HÚS

Nánari upplýsingar:

Heiðar Friðjónsson 
lögg. fast.sali
s: 693 3356
heidar@valholl.is

Öllum íbúðum fylgir bílastæði í 
bílageymslu og skilast allar íbúðirnar 
fullbúnar með gólfefnum. 

Áætluð afhending er í  jan / feb 2019



Hlíðasmári 6 
201 Kópavogur
sími 510 7900
201@fastlind.is

Allar upplýsingar veita:
Hannes Steindórsson 699 5008, hannes@fastlind.is
Gunnar Valsson 699 3702, gunnar@fastlind.is
Kristján Þórir Hauksson 696 1122, kristjan@fastlind.is 
Stefán Jarl Martin 892 9966, stefan@fastlind.is

Í SÖLU NÚNA
SUNNUSMÁRI 24–28

höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt er í þjónustu, verslanir og 

stofnbrautir. Íbúum verður gert auðvelt að lifa bílléttum lífsstíl því 

aðgengi að göngu- og hjólabrautum og almenningssamgöngum 

betra sniði.

Fyrstu heimilin í 201 Smára eru nú komin í sölu og í þessum áfanga 

standa til boða eignir sem henta öllum. Stærð íbúða er frá 63 m2, 

hagstætt eða frá 36.900.000 kr. 

Íbúðirnar eru afar vel skipulagðar og sérstaklega hugað að nýtingu 

allra rýma með áherslu á hagkvæmni og snjallar lausnir. Hönnunin 

byggist að hluta til á hugmyndum frá almenningi sem fékk tækifæri 



TIL SÖLU: Tvær góðar 4 herb. (116,9 fm) og 5 herb. (134 fm) fjölskylduíbúðir
í nýju og vel skipulögðu Helgafellshverfi í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru afhentar án 
gólfefna og eru staðsettar við hliðina á Helgafellsskóla sem er í byggingu og 
stutt er í alla helstu þjónustu.

Nánari uppl. veitir Davíð Ólafsson aðst.m. fasteignasala í síma 896 4732 
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Fasteignamiðlun

Gerplustræti 8 

   

Gerplustræti 12 

Halldór Már Sverrisson

Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

898 5599

halldor@ibudaeignir.is

Opið hús 10. okt. kl. 17:30 - 18:00 Opið hús 10. okt. kl. 18:00 - 18:30

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 
10. OKTÓBER KL. 17:00 – 17:30
Rúmgóð og snyrtileg 69,5 fm.
2ja herbergja íbúð á jarðhæð
í snyrtilegu fjölbýlishúsi.
Þvottahús og geymsla er innan
íbúðar. Gott aðgengi er að
húsinu og gengið er beint inn
í íbúðina í gegnum sameigin-
legan inngang. Snyrtilegur
stigagangur.  
Eignin er laus við kaupsamning.
Verð: 35,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 
10. OKTÓBER KL. 18:00 – 18:30
Rúmgott og bjart 218,4 fm. 6
herbergja raðhús á þremur
hæðum auk frístandandi
bílskúrs á þessum gróna stað.
Útleigumöguleikar með því að
útbúa íbúð með sérinngang
í kjallara. Góður sólpallur og
fallegur garður fylgir eigninni.
Nýlegt ofnakerfi er í húsinu.
Verð: 66,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Borgarholtsbraut 61 – 200 Kópavogur Skólatröð 7 – 200 Kópavogur

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 8. 
OKTÓBER KL. 17:00 – 17:30
Einstaklega falleg 133,1 fm. 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi í lyftuhúsi.
Stór pallur og stæði í 
bílageymslu. Stutt í alla helstu
þjónustu eins og matvöru-
verslanir, leikskóla, skóla og
íþróttasvæði.
Frábær eign á frábærum stað.
Verð: 56,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 9. 
OKTÓBER KL. 17:00 – 17:30
Mikið endurnýjuð 98,1 fm. 4ra
herbergja íbúð á 2. hæð.
Glæsilegt útsýni til norðurs.
Öll þjónusta á næsta leiti.
Falleg og vel skipulögð eign á
eftirsóttum stað.
Sjón er sögu ríkari.
Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vindakór 9-11 – 203 Kópavogur Dvergaborgir 2 – 112 Reykjavík

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
Viðskiptafr., aðstoðarm.
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

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

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 823-4969

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!þ g

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 7.OKT KL.15:00-15:30
- Glæsilegt 204 fm parhús á tveim hæðum  
 á útsýnisstað.
- Verulega veglegt eldhús með vönduðum  
 innréttingum og tækjum.
- Vandaður frágangur á allri eigninni, HTH-innréttingar.
- Útsýnis-svalir og mjög vel frágengin lóð. 
- Rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi innaf.

- Í eldhúsi er granít-steinn í borðplötum.

GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA

Verð: 86.9 millj. 

Sveininnnn 
Eylannnddd
Löggiltur 
fasteif gnasali
Sími 690 08290 0820 082000

ÚLFARSBRAUT 42 – 113 RVK

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

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



FRÁ KR. 990 FM
TIL LEIGU

KISTUMELAR    |     REYKJAVÍK

165 - 280 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar inn-
keyrsluhurðir, góð malbikuð lóð og greið aðkoma.

Sími 661 7000
ESJA
FASTEIGNIRfacebook.com/esjufasteignir



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

2000 fm atvinnuhúsnæði miðsvæðis í Ásbrú með 
fjöldan allan af bílastæðum á malbikaðri lóð

Innkeyrsla möguleg frá fram- og bakhlið hússins

Möguleiki á aðlögun innviða húsnæðisins í  

Gott tækifæri fyrir þá sem þurfa góða  
inni- og útiaðstöðu

Hagstætt leiguverð

Grænásbraut 720 
Ásbrú

 

TIL LEIGU

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

Laus strax

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Til leigu glæsilegt 100 og 200 fm 
skrifstofuhúsnæði á efstu hæð 
Innréttingar og frágangur  

Fjöldinn allur af bílastæðum á lóð

Laust strax

Hæðasmári 6 
200 Kópavogur 

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

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Vel skipulagt einbýlishús á góðum stað 
við Miðbraut 27 á Seltjarnarnesi 
187 fm -  6 herbergja 
Stór lóð með hellulagðri verönd 
Bílskúr
Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla, 
sundlaug, heilsugæslu og tómstundir

Verð : 84,9 millj.

Miðbraut 27 
170 Seltjarnarnes 

Nánari upplýsingar:

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

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

 
Falleg 3ja herb. 93 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli við Stóragerði. Auka 
herbergi er í kjallara. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Suður-
svalir eru útaf stofu. Mjög góð íbúð á eftirsóttum stað. Stutt í skóla, 
verslanir og alla helstu þjónustu.  

OPIÐ 

HÚS

Hlíðarvegur 11, 200 Kópavogi

Falleg 3. herb. neðri hæð í þríbýli með bílskúr og sérinngangi. Í íbúðinni eru 2 svefn-
herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús, borðstofa og stofa. Góðar suðursvalir. 
Bílskúr upphitaður. Heitt og kalt vatn. Frábær staðsetning. V. 44.9 m.

Nánari uppl. Haraldur Guðjónsson lgf s. 783 1494 
og Bjarni Sigurjónsson selj. s. 626 3201

Haraldur Guðjónsson
lögg. fast.

s. 783 1494 
halli@fasteignasalan.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Í byggingu vel skipulagt og fallegt einbýlishús 
Staðsett í botnlanga á útsýnisstað í Urriðaholti 
Húsið er staðsteypt á tveimur hæðum  
um 245 fm 
Glæsileg alrými og 4-5 svefnherbergi 
Húsið afhendist fokhelt að innan eða  
skv samkomulagi

Verð :

97,0 millj.

Keldugata 13 
210 Garðabær

Einbýlishús í byggingu, 

einstakt umhverfi!

Bókari á skrifstofu rekstrar 
og innri þjónustu

Velferðarráðuneytið leitar að öflugum og metnaðar-
fullum einstaklingi í fullt starf bókara á skrifstofu 
rekstrar og innri þjónustu. 

Helstu verkefni:

 
 og leiðréttinga. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 

 menntun/reynsla.

 

-
-

ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 

Umsóknarfrestur er til og með 18. október 2018. 

-
 

-

-
um.

Velferðarráðuneytinu, 29. september 2018.
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