
Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
3300 employees in over 25 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

Össur seeks an ambitious and creative developer to be part of the Bionic Solutions team in the Research and 

Development department of Össur.  The developer will be working with a team of specialists developing industry leading 

prosthetic devices. 

Core responsibilities of the position are concerned with end to end development of solutions for managing end-user and 

clinician interaction with bionic products like RHEO KNEE® and PROPRIO FOOT®.

QUALIFICATIONS
• University degree in computer science, engineering or 

comparable education

• At least one year work experience in software development

• Experience in iOS development using Objective-C or Swift 

and Xcode

• Experience with .Net and .Net Core

• Ability to work in a fast-moving, demanding and changing 

environment

• Autonomy in daily tasks execution and reporting activities

• Highly proficient in spoken and written English

• Strong analytical and communication skills

Mobile Application Developer

Application period ends on November 12th, 2018.

Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.

For further information contact Human Resources +354 515 1300.

RESPONSIBILITIES
• iOS app development for Bionic prosthetic 

devices

• iOS app user interface development

• Design process documentation

• Continuous improvement activities

MARKAÐSSTJÓRI

GILDI VISTOR ERU ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI. WWW.VISTOR.IS

HÆFNISKRÖFUR

VISTOR LEITAR AÐ ÖFLUGUM 
LIÐSMÖNNUM Í STERKA LIÐSHEILD

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar á lyfjum, heilsuvörum og 
dýraheilbrigðisvörum á Íslandi og er samstarfsaðili fjölmargra alþjóðlegra lyfjafyrirtækja og 
veitir þeim þjónustu við skráningar, sölu- og markaðsmál, klínískar rannsóknir, auk þess að 
hafa milligöngu um innflutnings- og dreifingarstarfsemi.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 12. NÓVEMBER NK. 

Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum heimasíðu Vistor, www.vistor.is. Umsókn skal 
fylgja ítarleg ferilskrá ásamt stuttri greinargerð þar sem fram koma ástæður þess að sótt 
er um starfið, auk rökstuðnings fyrir því hvers vegna umsækjandi telur sig hæfan til að 
gegna starfinu. Nánari upplýsingar veitir Gunnur Helgadóttir, framkvæmdastjóri Vistor, í 
gegnum tölvupóstfangið gh@vistor.is.

Helstu verkefni:
  Ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar
  Áætlunargerð og eftirfylgni í sölu- og markaðsmálum 
  Hvatning, stuðningur og stjórnun starfsmanna
  Stjórnun samskipta við birgja og viðskiptavini 
  Greining á markaði og sölutækifærum 
  Seta í stjórnunarteymi Vistor og þátttaka í stefnumótandi verkefnum 

Hæfniskröfur:
  Háskólamenntun af heilbrigðissviði
  Framhaldsmenntun á sviðum viðskipta, hagfræði og/eða stjórnunar
  Reynsla af markaðs- og sölumálum
  Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
  Afburða tungumála- og tölvukunnátta

Óskum eftir að ráða markaðsstjóra í lyfjaklasa. Um er að ræða 
krefjandi starf fyrir metnaðarfullan einstakling. Starfið heyrir beint 
undir framkvæmdastjóra.

SÉRFRÆÐINGUR Í VIÐSKIPTAGREININGUM

Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur: 

Óskum eftir skipulögðum og talnaglöggum sérfræðingi í 
viðskiptagreiningum. Viðkomandi mun starfa í nánu samstarfi 
við markaðsstjóra fyrirtækisins og í teymi viðskiptaþróunar 
og greiningar. Starfið heyrir beint undir framkvæmdastjóra.
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Lögfræðingur

Capacent — leiðir til árangurs

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

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10536 

Kröfur um þekkingu og hæfni: 

Embættis- eða meistarapróf lögfræði
Starfsreynsla á sviði stjórnsýslu er æskileg
Sjálfstæð, skipuleg og fagleg vinnubrögð
Framúrskarandi hæfni og lipurð í samskiptum
Mjög gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
Gott vald á ensku og gjarnan á einu Norðurlandatungumáli

·
·
·
·
·
·

·
·

·

·
·
·

Umsóknarfrestur

19. nóvember 

Í starfinu felst m.a.:

Túlkun laga og reglugerða sem um embættið gilda
Ábyrgð á lögfræðilegum málefnum vegna umsókna um 
starfsleyfi heilbrigðisstarfsmanna 
Samskipti við erlend stjórnvöld vegna umsókna um 
starfsleyfi
Þátttaka í eftirliti embættisins 
Lögfræðileg ráðgjöf 
Samskipti við íslensk stjórnvöld og stofnanir

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða lögfræðing í fullt starf. Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á 
öguð vinnubrögð og trausta lögfræðilega þekkingu. Leitað er að áhugasömum og sveigjanlegum einstaklingi sem hefur 
frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi. 
 
Næsti yfirmaður er sviðsstjóri sviðs eftirlits og gæða. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Bílgreinasambandið leitar að öflugum verkefnastjóra 
Bílgreinasambandið var stofnað 14. nóvember 1970 og eru samtök atvinnurekenda í sölu ökutækja, vöru og þjónustu þeim 
tengdum. 

Mikil þróun hefur verið í bílgreinninni og næstu ár verða engin undantekning sem gerir framtíðina spennandi. Verkefni Bílgreina- 
sambandsins eru fjölbreytt og má nefna allt sem snýr að menntun, eftirliti, kjaramálum, neytendum eða hinu opinbera.  
Bílgreinasambandið starfrækir fimm nefndir innan sinna raða sem allar hafa mismunandi áherslur á verkefni bílgreinarinnar.  

Helstu verkefni: Menntunar og hæfniskröfur:
 

stjórnunar, eða önnur sambærileg menntun sem nýtist  
í starfi

vinna í fjölbreyttu umhverfi

Um er að ræða 100% framtíðarstarf. Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember nk.
Umsóknir skulu sendar á netfangið bgs@bgs.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir María Jóna Magnúsdóttir framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins, maria@bgs.is

Embassy Clerk
The Embassy of Japan seeks a capable, responsible 
and flexible person for the position of Ambassador’s 

secretary, researcher, and receptionist.

Basic conditions for application are below:
 University degree
 Good knowledge of Iceland
 Language skills in Icelandic and English

 (speaking and writing)
 Ability to do basic research
 Good computer command
 Good communication skills 
 Start of work from January 2019 (negotiable) and  

 contract renewal every 2 years

CV should be sent to the following address until 24th 
November 2018.
*CV should be written in English.

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600

e-mail: japan@rk.mofa.go.jp

Verkefnastjóri í framleiðsludeild

Capacent — leiðir til árangurs

Arctic shopping rekur meðal 
annars Geysir, Lundann, 
Jólahúsið og Mount Hekla.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10526 

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. viðskiptafræði. 

Reynsla af svipuðu starfi. 

Kostnaðarvitund og útsjónarsemi.

Kunnátta og reynsla af notkun Excel nauðsynleg. 

Kunnátta á Navision er kostur.  

Skipulögð og öguð vinnubrögð. 

Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulund. 

Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti. 

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

11. nóvember 

Starfssvið:

Umsjón pantana og flutninga þeirra. 
Samskipti við framleiðslufyrirtæki í m.a. Evrópu og Kína.
Verðútreikningar á vörum.
Halda utan um birgðastöðu.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Önnur tilfallandi störf.

Arctic shopping leitar að öflugum verkefnastjóra til að halda utan um framleiðslu fyrirtækisins.  
 
Um 100% starf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 



Capacent — leiðir til árangurs

Nergård er eitt af stærri 
útgerðarfyrirtækjum í 
Noregi með höfuðstöðvar 
í Tromsø. Fyrirtækið gerir 
út fjóra frystitogara sem 
veiða árlega yfir 30.000 
tonn af bolfisktegundum 
innan norsku lögsögunnar. 
Fyrirtækið rekur jafnframt tvær 
landvinnslustöðvar þar sem 
fyrirtækið vinnur bæði bolfisk 
og uppsjávarfisk. Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10539 

Starfssvið:

Daglegur rekstur skipa.
Skipulagning og vinna við almennt viðhald skipa félagsins.
Innkaup og lagerhald á varahlutum.
Aðkoma að nýsmíðaverkefnum félagsins en fyrirtækið 
vinnur að smíði á nýjum 80 metra frystitogara. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Vélstjóramenntun.
Reynsla af starfi vélstjóra á fiskiskipi.
Skipulagshæfileikar og hæfni til að starfa sjálfstætt.
Hæfni í mannlegum samskiptum er nauðsynleg. 
Norskukunnátta er kostur.

STARFSMAÐUR Í TÆKNIDEILD 
Nergård leitast eftir því að ráða starfsmann í tæknideild 
á útgerðarsviði fyrirtækisins. Starfsmaðurinn mun vera 
annar tveggja starfsmanna tæknideildar og heyrir undir 
framkvæmdastjóra útgerðar Nergård. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10540 

Starfssvið:

Daglegur rekstur frystitogara félagsins.
Vinna við kostnaðaráætlanagerðir. 
Vinna við áætlanir um nýtingu á aflaheimildum.
Samskipti við birgja og innkaup rekstrarvöru.
Ábyrgð á rekstri minni fiskiskipa sem eru að hluta til í eigu 
Nergård. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Stýrimannsmenntun æskileg eða yfirgripsmikil reynsla af 
sjómennsku.
Reynsla af rekstri eða áætlanagerð í sjávarútvegi.  
Skipulagshæfileikar og hæfni til að starfa sjálfstætt. 
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum nauðsynleg. 
Norskukunnátta er kostur.

STARFSMAÐUR Á ÚTGERÐARSVIÐI 
Nergård leitast eftir því að ráða starfsmann á útgerðarsvið 
félagsins. Starfsmaðurinn mun heyra beint undir 
framkvæmdastjóra útgerðar og vera hans hægri hönd í 
daglegum rekstri skipanna. Starfsmaðurinn mun jafnframt 
bera ábyrgð innan Nergård varðandi þátttöku félagsins í 
rekstri á minni fiskiskipum í Noregi.

Umsóknarfrestur

18. nóvember

·
·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·

·
·
·
·

Norsk útgerð leitar að hæfu fólki

Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Starfsgreinasamband Íslands 
er stærsta landssamband 
innan ASÍ og samanstendur 
af 19 stéttarfélögum 
verkafólks með um 57 
þúsund félagsmenn. Hlutverk 
sambandsins er að styðja og 
styrkja aðildarfélögin í þeirra 
starfi og hagsmunabaráttu 
félagsmanna þeirra. Skrifstofa 
sambandsins er í Guðrúnartúni 
1, 105 Reykjavík.  
 
Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10496 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnun og rekstri
Reynsla og þekking á málefnum stéttarfélaga og 
kjarasamningum
Góð hæfni í mannlegum samskiptum og leiðtogahæfileikar
Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti
Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu norðurlandamáli

·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

·
·

Umsóknarfrestur

15. nóvember 

Starfssvið
Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri
Stefnumótun og framkvæmd ákvarðana
Umsjón með gerð og túlkun kjarasamninga
Umsjón með kynningarstarfi, útgáfu og samskiptum við 
fjölmiðla
Skipulagning samráðs og samstarfs aðildarfélaga
Samskipti við innlend og erlend aðildarfélög

Starfsgreinasamband Íslands óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf framkvæmdastjóra. Um er að ræða afar 
fjölbreytt og krefjandi starf.

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta
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Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og 
eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Fást ehf. óskar eftir að ráða röskan og laghentan einstakling til starfa á verkstæði.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl 17:00 alla virka daga.
Starfið felst m.a. í vinnu við vélar þar sem verið er að hanna, fræsa og skera út plast og plexígler.

Fást ehf. var stofnað árið 1988 og starfar 
m.a. við ráðgjöf, hönnun, sölu og framleiðslu 

á plexígleri og vélaplasti.

Starfsmaður á verkstæði

Hæfniskröfur:

• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð við
fjölbreytt verkefni

• Vanur trésmíðavélum

Tækniteiknari                                        

Idex óskar að ráða tækniteiknara í fullt starf

Starfssvið:
• Gerð teikninga er varða þau efni er fyrirtækið selur
Hæfniskröfur:
• Menntun í tækniteiknun
• Reynsla og þekking á  AutoCad og teikningum  
 í þrívíddarforirti s.s. Revit
• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á ensku.

Umsóknum skal skilað með tölvupósti til idex@idex.is fyrir 
20.11.2018

Spennandi störf
í boði hjá VIRK
Atvinnulífstengill
VIRK leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf atvinnulífstengils. 
Megináherslur í verkefnum atvinnulífstengils eru að virkja fyrirtæki
og stofnanir atvinnulífsins til að taka ríkan þátt í starfsendurhæfingu
og auðvelda þannig einstaklingum endurkomu til vinnu eftir veikindi 
eða slys.

Helstu verkefni
• Mynda samband við og heimsækja fyrirtæki og stofnanir í

þeim tilgangi að finna viðeigandi störf fyrir einstaklinga í
starfsendurhæfingu

• Ráðgjöf vegna einstaklinga í þjónustu og aðstoð við atvinnuleit
• Samstarf við þverfagleg teymi og öflun og miðlun upplýsinga
• Framfylgja verkferlum, annast skráningu og skýrslugerð
• Veita fyrirtækjum sem ráða til sín einstaklinga í starfsendur-

hæfingu stuðning og samtvinna þannig starfsendur-  
hæfingarferlið við atvinnuþátttöku

• Umbóta- og þróunarstarf

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Metnaður, frumkvæði og fagmennska
• Hagnýt starfsreynsla og mjög góð þekking á vinnumarkaði
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Ástríða fyrir því að starfa úti í samfélaginu og vera á ferðinni
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
• Félagslyndi, frumkvæði og jákvætt viðmót
• Gott vald á íslensku og ensku ásamt góðri tölvukunnáttu

Sálfræðingur
VIRK leitar að reyndum sálfræðingi til að vinna í þverfaglegri teymis-
vinnu. Starfið felur meðal annars í sér að skima, greina og kortleggja
vanda einstaklinga sem vísað er í þjónustu, út frá gögnum og samtölum.
Sálfræðingur þarf að geta metið hvað hindrar atvinnuþátttöku hjá
einstaklingi og hvernig best er að styðja hann í endurkomu til vinnu.
Sálfræðingur mun einnig koma að öðrum verkefnum innan VIRK sem
fela í sér þróun og umbætur á þjónustu.

Helstu verkefni
• Skimun, greining og kortlagning á vanda einstaklinga í  

þjónustu VIRK
• Gerð áætlana fyrir starfsendurhæfingu
• Rýna framgang mála m.t.t. hindrana hvað varðar þátttöku

á vinnumarkaði
• Samstarf við heilbrigðisstéttir varðandi einstaklinga í   

þjónustu VIRK
• Ákvarðanataka í málum einstaklinga í þjónustu VIRK
• Þróunar- og umbótastarf

 Menntunar- og hæfnikröfur
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur
• Að minnsta kosti fjögurra ára reynsla af klínískri vinnu í sínu fagi
• Jákvæð reynsla af þverfaglegri samvinnu
• Þekking á og reynsla af verkefnastjórnun
• Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund
• Reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er kostur
• Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu er kostur
• Framhaldsmenntun á fagsviðinu er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa
með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi 
við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með 
aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum
og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök
launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði.

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan 
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menn-
ingu með traustu fagfólki.  Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og met-
naður og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum. 

VIRK hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2018.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu
kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því 
hvernig viðkomandi uppfyllir hæfnikröfur starfsins.
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Aalborg Portland Íslandi ehf (APÍ) hefur starfað hér á landi frá árinu 2000 við innflutning, sölu  
og dreifingu á hágæðasementi. Félagið rekur tvö 6 þúsund tonna síló fyrir sement í Helguvík  
í Reykjanesbæ. Bílstjórar félagsins dreifa sementi um allt land á sementssíló viðskiptavina. Pakkað 
sement frá Aalborg Portland er selt í helstu byggingavöruverslunum og múrbúðum víða um land. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Aalborg Portland Íslandi óskar eftir að ráða rekstrarstjóra  
í birgðastöð fyrirtækisins í Helguvík. Æskilegt er að 
viðkomandi sé búsettur á Suðurnesjum.

Hæfniskröfur 
 Iðn-, tækni- eða rekstrarmenntun er æskileg

  Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru æskileg

  Reynsla af viðhaldi og rekstri vörubíla er kostur

  Reynsla af gæða- og öryggismálum er kostur

  Góð enskukunnátta

 Góð tölvukunnátta og færni í Excel

  Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

  Góð samskiptahæfni og reglusemi

Helstu verkefni 
 Ábyrgð á sementsafgreiðslu APÍ í Helguvík

  Umsjón með viðhaldsáætlun og eftirlit með fasteignum, ástandi sílóa, 
bifreiða, sementsvagna, voga, lyftara ofl.

  Þátttaka í rekstraráætlunargerð 

  Þátttaka í gæða- og öryggisráði

  Umsjón með losun sementsskipa í Helguvík 

  Móttaka pantana á sementi frá viðskiptavinum og skipulag á dreifingu  
í samráði við bílstjóra og viðskiptavini félagsins

 Samskipti við birgja félagsins

REKSTRARSTJÓRI 

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsókn skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf.

Við leitum að leiðtoga í krefjandi stjórnunarstarf sem býr yfir framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. 
Hann þarf að búa yfir metnaði til að ná árangri, vera söludrifinn og hafa jákvætt viðhorf.

Í boði er spennandi starf fyrir öflugan og drífandi einstakling sem vill taka þátt í fjölbreyttu starfi í líflegu umhverfi.  
Starfsaðstaða er nýleg og til fyrirmyndar.  Rekstrarstjóri ber ábyrgð á rekstri verslunarinnar í samræmi við stefnu og gildi 
Húsasmiðjunnar og starfar náið með framkvæmda- og sölustjórum.  

Menntunar- og hæfniskröfur
 Hæfni til að leiða fólk til árangurs og geta til að vinna undir álagi.
 Góð þekking á byggingavörumarkaði og á byggingavörum.
 Reynsla af sölustörfum, sölustjórnun og stjórnun er kostur.
 Menntun sem nýtist í starfi.
 Góð almenn tölvukunnátta.
 Góð íslensku- og enskukunnátta.

Helstu verkefni/Starfssvið
 Skipulagning og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri í samræmi við stefnu 

og starfsáætlun.
 Bein söluráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini ásamt tilboðsgerð.
 Sköpun og eftirfylgni viðskiptasambanda.
 Umsjón með innkaupum og birgðahaldi.
 Umsjón með starfsmannamálum.
 Stuðla að jákvæðum starfsanda og starfsumhverfi.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. 
Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um starfið.

Húsasmiðjan leitar að öflugum 
rekstrarstjóra í Fagmannaverslun 
Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi

Umsóknarfrestur er til og 
með 17. nóvember 2018.  
Sótt er um á ráðningarvef 
Húsasmiðjunnar 
husa.is/laus-storf/.  

Nánari upplýsingar 
um starfið veitir 
Kristinn Einarsson, 
framkvæmdastjóri 
verslanasviðs á 
kristinn@husa.is

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Gildin okkar eru:Húsasmiðjan er meðal stærstu verslunarfyrirtækja landsins þar sem reknar eru 17 verslanir um land allt og er 
hluti af Bygma Gruppen A/S. Bygma rekur fjölmargar byggingavöruverslanir í Danmörku, Svíþjóð, Færeyjum og á 
Grænlandi. Ásamt því rekur fyrirtækið nokkur heildsölufyrirtæki á byggingavörumarkaði í Danmörku. Húsasmiðjan 
veltir rúmum 17 milljörðum og er á lista Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki 2018.  Húsasmiðjan er líflegur 
vinnustaður með góðan starfsanda og sterka liðsheild. Húsasmiðjan leggur áherslu á að nýta til hins ýtrasta hæfni, 
frumkvæði og þekkingu samhents hóps rúmlega 500 starfsmanna sem starfa hjá fyrirtækinu. 

Byggjum á betra verði



Sérfræðingur á innkaupadeild

Fjármálaskrifstofa

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

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar auglýsir starf sérfræðings á innkaupadeild laust til umsóknar. 

Innkaupadeild ber ábyrgð á ráðgjöf á sviði innkaupamála ásamt því að framkvæma öll innkaupaferli í samvinnu við kaupanda. 
Ráðgjöf til sviða borgarinnar vegna innkaupamála og útboðsgerðar er einnig ríkur þáttur starfsins. Um er að ræða krefjandi og 
fjölbreytt starf á sviði opinberra innkaupa. 

Reykjavíkurborg er skapandi og metnaðarfullur vinnustaður með hátt í átta þúsund starfsmenn. Verkefnin eru afar fjölbreytt 
og snerta daglegt líf borgarbúa með margvíslegum hætti.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Eirný Hilmarsdóttir, deildarstjóri innkaupadeildar í síma 411 1111 eða í gegnum tölvupóst-
fangið johanna.eirny.hilmarsdottir@reykjavik.is 

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember n.k. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf og skal skilað rafrænt á vefsíðu 
Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf

Helstu verkefni og ábyrgð:

-
ferð tilboða og upplýsingagjöf

Menntunar- og hæfniskröfur:
-

fræði eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi

 
kerfi sem stjórntæki

Sjóvá sjova.is440 2000

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur fólks 
sem kappkostar að veita viðskiptavinum afburða -
þjónustu. Kannanir sýna að starfsánægja hjá Sjóvá  
er með því allra mesta sem mælist hérlendis.

 

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember nk.
Umsókn skal fylla út á sjova.is/starfsumsoknir. 

Nánari upplýsingar veitir Sigurjón Andrésson 

markaðsstjóri í síma 844 2022  

eða sigurjon.andresson@sjova.is. 

Sérfræðingur í 
stafrænni miðlun

Við leitum að hugmyndaríkum og metnaðarfullum  

einstaklingi með brennandi áhuga á stafrænum samskiptum.  

Í boði er spennandi starf hjá kraftmiklu fyrirtæki.

Starfið felur meðal annars í sér
 › umsjón með að framfylgja stefnu  

í stafrænum samskiptum og þjónustu

 › yfirumsjón með vefsvæði og sam-

félagsmiðlum

 › samskipti við undirverktaka vegna vefmála

 › verkefni tengd innri og ytri markaðssetningu

Við leitum að einstaklingi með
 › brennandi áhuga á stafrænum samskiptum, 

markaðssetningu og þjónustu

 › skipulagshæfileika og getu til að  

starfa sjálfstætt

 › þekkingu á verkefnastjórnun

 › góða tilfinningu fyrir íslensku máli

 › reynslu af vefmælingum og túlkun gagna 

 › grunnþekkingu á HTML og CSS

Jafnlaunamerki
velferðarráðuneytisins

Framúrskarandi fyrirtæki
í flokki stærri fyrirtækja

Efst tryggingafélaga 
í Ánægjuvoginni

Gullsmiður
Í boði er:
- full vinna í hópi metnaðarfullra fagmanna.

Við leitum að einstaklingi sem...
- er með sveinspróf í gullsmíði
- er jákvæður og brosmildur
- hefur ríka þjónustulund
- á gott með mannleg samskipti
- er heiðarlegur og samviskusamur

Byrjað verður strax að vinna úr umsóknum og 
eru áhugasamir hvattir til að sækja um sem 
fyrst.

Jón og Óskar er ein stærsta úra- og skartgripa-
verslun landsins og rekur verslanir við Lauga-
veg, í Smáralind og Kringlunni ásamt verkstæði 
við Laugaveg. Við sérhæfum okkur í sölu á 
vönduðum skartgripum og úrum og leggjum 
okkur fram við að veita viðskiptavinum okkar 
framúrskarandi þjónustu.

Gildin okkar eru þjónustulund og fagmennska. 
Við leggjum áherslu á skemmtilegt starfsum-
hverfi og metnað til árangurs.

Vinsamlegast sendið ferilskrá með umsókn á 
hakon@jonogoskar.is

Laugavegur / Smáralind / Kringlan



VILTU TAKA ÞÁTT?

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins – Skógarhlíð 14 – S: 528 3000 – www.shs.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðis ins 
(SHS) vill ráða starfsfólk í sumar-

21. nóvember.

Sumarstörf

www.shs.is

Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 1 . N ÓV E M B E R

Við leitum að sérfræðingi í öryggis- og gæða-
málum flugvalla. Helstu verkefni lúta að mál- 
efnum flugvallaþjónustu s.s. rýni krafna, gerð 
verklags, úrbótum frávika, málefnum þjálfunar, 
aðkomu að umbótaverkefnum og áhættumati. 
Sérfræðingur tekur þátt í að viðhalda öryggis- 
og gæðastjórnunarkerfi, og aðstoðar flug- 
vallarstjóra við ofangreind verkefni.

Nánari upplýsingar veitir Árni Birgisson,  
arni.birgisson@isavia.is.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af öryggis- og gæðamálum
• Góð tungumálakunnátta í ræðu og riti  
 á íslensku og ensku
• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

S É R F R Æ Ð I N G U R  Í  Ö R Y G G I S  O G  G Æ Ð A M Á L U M 

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

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

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



SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starf sérfræðings í 
úrgangsmálum og umhverfis-

málum hjá Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga

Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða sérfræðing í 
starf verkefnisstjóra á lögfræði- og velferðarsviði. Verkefnis-
stjórinn starfar ásamt sviðsstjóra og lögfræðingum sviðsins 
að margþættum og síbreytilegum verkefnum, sem tengjast 
einkum úrgangsmálum og öðrum fjölbreyttum áskorunum á 
sviði umhverfismála sem varða starfsemi sveitarfélaga. Þar 
undir falla m.a. aðgerðir í loftslagsmálum og fráveitumálum, 
endurskoðun landsskipulagsstefnu, málefni ferðamanna-
staða, innleiðing heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, 
opinber innkaup sveitarfélaga, o.m.fl.

Leitað er að mjög hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem 
hefur til að bera frumkvæði, reynslu, sjálfstæði, hæfni í mann-
legum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og 
skipulagshæfileika. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
um næstu áramót. 

Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi ásamt 
haldgóðri starfsreynslu úr opinberri stjórnsýslu eða sam-
bærilegum störfum, s.s. við ráðgjöf til sveitarfélaga. Þekking 
og áhugi á málefnum sveitarfélaga og umhverfismálum er 
mikilvægur kostur. Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og 
hæfni í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í 
ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli er æskileg, sem og góð 
tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga. 

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri 
lögfræði- og velferðarsviðs, netfang: gudjon.bragason@
samband.is, eða Valur Rafn Halldórsson sviðsstjóri rekstrar- 
og útgáfusviðs, netfang: valur.rafn.halldorsson@samband.is 
eða í síma 515-4900. 

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnu-
staður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn 
starfsmanna hóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til 
starfsþróunar. 
Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband 
íslenskra sveitarfélaga eru á heimasíðunni, www.samband.is. 
Þar er einnig að finna starfsmannastefnu sambandsins og 
starfslýsingu.

Umsóknir, merktar Umsókn um starf verkefnisstjóra, berist 
eigi síðar en 18. nóvember nk. til Sambands íslenskra  
sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík,  
eða í tölvupósti til samband@samband.is.

VERKSTJÓRI

SMIÐUR

Reir Verk ehf. er byggingarfélag í 
umfangsmiklum framkvæmdum á 
höfuðborgarsvæðinu. Við leitum að 
góðum liðsauka í eftirfarandi störf:

Kraftmikinn og úrræðagóðan verkstjóra með 
góða samskiptafærni til að stýra framkvæmdum 
á verkstað. Starfið felst í verkstjórn vegna 
byggingaframkvæmda, skipulag starfsmanna í 
byggingarflokki og utanumhald um verk hverju 
sinni. Reynsla af byggingarstörfum er skilyrði.

Duglegan og drífandi smið í fjölbreytta 
smíðavinnu. Um er að ræða nýbyggingar, 
endurgerð og viðhald í smærri og stærri verkum.  
Viðkomandi þarf að hafa færni í mannlegum 
samskiptum og geta unnið sjálfstætt.
Sveinspróf í smíðum er skilyrði.
 
Umsóknir sendist á netfangið umsokn@reir.is. 
Nánari upplýsingar veitir Árni Guðlaugsson
(arni@reir.is / gsm 788-7599).

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember en unnið
er úr umsóknum jafnóðum og þær berast.
 
Reir Verk ehf. bíður upp á öruggt starfsumhverfi 
og samkeppnishæf laun.

KERFISSTJÓRI

Kerfisstjóri hefur umsjón með rekstri og áframhaldandi uppbyggingu á tölvuumhverfi skólans, 
annast samskipti við utanaðkomandi þjónustuaðila kerfa og hugbúnaðar og vinnur náið með  
forstöðumönnum stoðsviða og tölvuþjónustu. Um fullt starf er að ræða.

Kerfisstjóri vinnur með Mac, Windows og Linux stýrikerfi, Apple Server, Active Directory, 
Office365 Admin umhverfi, Aleph 500 bókasafnskerfi, Drupal vefumsjónarkerfi, MySchool 
nemendaskráningarkerfi, Navision, SQL-gagnagrunni, FotoWare o.fl. 

Listaháskóli Íslands óskar eftir að ráða kerfisstjóra

Ráðið er í starfið frá 7. janúar 2019
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað rafrænt eigi síðar en mánudaginn 19. nóvember á netfangið gunnhildurarnar@ceohuxun.is merkt: 
Kerfisstjóri–Listaháskóli Íslands.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sóley Björt Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri, í tölvupósti; soleybjort@lhi.is 
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Sjá nánar um starfsemi Listaháskóla Íslands á vefsíðu skólans, lhi.is

Menntun, reynsla, hæfni
Menntun sem nýtist í starfi
Víðtæk þekking og reynsla af rekstri tölvukerfa
Gott vald á íslensku og ensku
Góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót 
og rík þjónustulund
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

•
•

•

•

•

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



Hjúkrunarfræðingur
Hjartamiðstöðin óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing  í  

50-60% hlutastarf.

Hjartamiðstöðin er sérfræðilæknisstöð sem sinnir 
þverþvaglegri þjónustu við forvarnir,  greiningu og meðferð 
hjarta-og æðasjúkdóma og sykursýki. 
Hjúkrunarfræðingar stöðvarinnar gegna lykilhlutverki í 
þessarri þjónustu.

Í umsókn komi fram upplýsingar um menntun, aldur og  
fyrri störf.
Reynsla af forvörnum, greiningu og meðferð hjarta-og 
æðasjúkdóma er kostur.

Hæfniskröfur:
 Íslenskt hjúkrunarleyfi
 Góðir samskiptahæfileikar og  jákvætt viðmót
 Samviskusemi og nákvæm vinnubrögð
 Sveigjanleiki og stundvísi
 Góð tök á íslensku og ensku

Áhugi á forvörnum, greiningu og meðferð hjarta-og æða-
sjúkdóma og sykursýki.

Umsóknir berist til rannveig@hjartamidstodin.is eða  
Rannveig Ásgeirsdóttir ritari, Hjartamiðstöðin,  
Holtasmára 1, 201 Kópavogur

Umsóknarfrestur er til 15.nóvember 2018.

Ertu góður stjórnandi og með brennandi 
áhuga á menningu og fólki? 

Við leitum að stjórnanda  
í menningarhús okkar í Gerðubergi

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

Borgarbókasafnið Gerðubergi er alhliða menningarmiðstöð í Breiðholti. Deildarstjóri þess ber ábyrgð á stjórnun og rekstri 
menningarhússins svo sem bókasafni, sýningum, fræðslustarfi, dagskrá og viðburðum ásamt því að eiga gott samtal við 
nærsamfélagið í hverfinu. 
Deildarstjóri hefur jafnframt yfirumsjón með margvíslegri þjónustu við ytri og innri viðskiptavini Borgarbókasafnsins. 

Næsti yfirmaður er borgarbókavörður.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  
Upplýsingar um starfið gefur Pálína Magnúsdóttir borgarbókavörður, palina.magnusdottir@reykjavik.is, s. 4116125.
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjendur gera grein fyrir hæfni sinni í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember n.k. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Starfssvið:
 Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri 

 menningarhússins Gerðubergi.
 Stjórnun mannauðs.
 Gerð og eftirfylgni starfs- og fjárhagsáætlunar 

 fyrir menningarhúsið.
 Þátttaka í að innleiða breyttar áherslur í  rekstri og 

 starfsemi Borgarbókasafnsins með það að markmiði að   
 efla fagmennsku, styrkja rekstur og auka sýnileika safnsins  
 gagnvart borgarbúum og gestum.
 Situr í safnráði Borgarbókasafns sem tekur stefnumarkandi  

 ákvarðanir um starfsemi, rekstur og stefnumótun safnsins.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi. Háskólapróf á 

 framhaldsstigi er kostur. 
 Viðamikil reynsla af starfi á verksviði safnsins.
 Haldbær þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar.
 Þekking og/eða reynsla af innleiðingu breytinga.
 Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er kostur.
 Metnaður, frumkvæði, hugmyndaauðgi og sjálfstæði 

 í starfi.
 Færni og geta til að vinna undir álagi og að sinna  

 mörgum viðfangsefnum.
 Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki.
 Gott vald á íslensku og ensku ásamt hæfni til að tjá sig í   

 ræðu og riti. Þekking á norðurlandamáli er kostur.
 Nákvæmni, vandvirkni, almenn þekking á tölvunotkun   

 ásamt áhuga og getu til að tileinka sér nýjungar.

Við leitum að metnaðarfullum og framsæknum stjórnanda til að leiða þjónustusvið Þjóðskrár Íslands. Þjónustusvið er nýtt svið innan 
stofnunarinnar sem ber ábyrgð á þjónustuferlum hennar. Undir sviðið heyrir þjónustuver, afgreiðsla, tölvurekstrarþjónusta, miðlun og 
aðgengi skráningargagna, tölfræðivinnsla, vöruþróun, almannatengsl fyrir stofnunina ásamt fleiru. Á sviðinu starfa um 25 starfsmenn, 
í Reykjavík og á Akureyri. Sviðsstjóri ber ábyrgð á rekstri og stýringu sviðsins ásamt yfirumsjón með samningum við ytri aðila og þróun 
þjónustu. Um er að ræða spennandi starf þar sem viðkomandi gefst tækifæri á að þróa og innleiða nýja ferla og bæta vinnulag við 
innri og ytri þjónustu Þjóðskrár Íslands.  

Sviðsstjóri þjónustusviðs

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun kostur

• Haldgóð reynsla í þjónustustýringu  

• Haldgóð þekking á tölvu- og upplýsingatækni kostur  

• Að minnsta kosti 3-5 ára haldgóð reynsla af stjórnun með 
mannaforráði er skilyrði

• Þekking á ISO 27001 er kostur

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og góð félagsleg færni 

• Góðir skipulagshæfileikar, leiðtogahæfni og drifkraftur í starfi  

• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til framúrskarandi 
þjónustuveitingar

Helstu verkefni:
• Stefnumótun í þjónustuveitingu stofnunarinnar

• Samstarf við önnur svið stofnunarinnar

• Samskipti við önnur opinber stjórnvöld, 
hagsmunaaðila og viðskiptavini

• Mótun nýs sviðs

• Daglegur rekstur, skipulagning og umsjón með 
starfsemi þjónustusviðs 

Þjóðskrá Íslands hefur tvær starfsstöðvar, á Akureyri og í Reykjavík. Starfið getur verið staðsett á báðum stöðum.

www.skra.is
www.island.is

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og 
fyrirtækja í samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi 
þeirra og eignir. Við sinnum því með því að safna, varðveita 
og miðla upplýsingum um fólk, mannvirki og landeignir. 
Innan starfsviðs Þjóðskrár Íslands er rekstur fasteignaskrár og 
þjóðskrár, útgefið fasteignamat og brunabótamat, rekstur 
island.is og umsjón með útgáfu vegabréfa.

Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða 
samvinnu sem er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum 
eftirsóknarvert að fá til liðs við okkur þá sem vilja starfa í 
anda gilda okkar um virðingu, sköpunargleði og áreiðanleika.  
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Um er að ræða fullt starf og laun samkvæmt gildandi kjarasamningi. Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2018.   
Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf. Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. 
Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Nánari upplýsingar veitir Aðalheiður Sigursveinsdóttir, mannauðsstjóri, netfang as@skra.is 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. 

Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum. 
Við nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að verða betri í dag en í gær. 



Vélvirki / Vélamaður / Rafvirki
Stjörnugrís hf. óskar eftir að ráða vélvirkja / vélamann / 
rafvirkja til starfa við viðgerðir og viðhald í fyrirtæki okkar 
á Kjalarnesi.

Viðkomandi þarf að vera með ríka þjónustulund, traustur 
og geta tekist á við fjölbreytt og krefjandi verkefni.

Nánari upplýsingar í síma 
531 3003 eða á netfangið: 
valborg@svinvirkar.is

Tannlæknastofan 
Glæsibæ - starf í boði

Tannlæknastofan Glæsibæ óskar eftir góðum starfskrafti 
sem verður hluti af ört stækkandi liðsheild. Um fullt starf er 
að ræða og mikilvægt að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Starfsstöð yrði bæði í Glæsibæ og Faxafeni. 

Starfssvið 

Menntunar- og hæfniskröfur 

eða börnum 

Upplýsingar veitir 

Frekari aðstoð veitir Þórunn Guðmundsdóttir framkvæmda- 

Umsóknafrestur er til og með 15. nóv nk. 

Um okkur 
Tannlæknastofan Glæsibær er framsækið og ört stækkandi tannlæknastofa  

 

-

Heimasíða er: puti.is
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Domusnova fasteignasala leitar 
að útibússtjóra á Selfossi 

Hæfniskröfur 

Kjör

Umsóknir sendist á Domusnova@domusnova.is  
Öllum umsóknum verður svarað 

www.domusnova.is

Upplýsingatæknisvið sér um þróun og innleiðingu eftirlitshugbúnaðar, móttöku og úrvinnslu gagna frá 
eftirlitsskyldum aðilum og þjónustu og rekstur tölvukerfa. Við leitum nú að sérfræðingi með reynslu af 
hugbúnaðarþróun og/eða kerfisrekstri, þekkingu á sjálfvirkum útgáfum og innbyggðum prófunum til að fylgja 
eftir hugbúnaðarlausnum okkar frá þróun til reksturs með umbætur og sjálfvirknivæðingu í huga.

Í boði eru spennandi verkefni í lifandi umhverfi fyrir einstakling sem hefur metnað fyrir stöðugum umbótum í 
útgáfu og rekstri á gæða hugbúnaði.

DEVOPS 
SÉRFRÆÐINGUR

  Leitum að sérfræðingi til að 
vinna með okkur að stöðugum 
umbótum í þróun og rekstri 
hugbúnaðarlausna.

Umsjón með starfinu hefur Bjarni 
Þór Gíslason upplýsingatæknistjóri 
(bjarnithor@fme.is) og Árni Ragnar 
Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

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

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

Starfssvið
• Efla útgáfustjórnun og auka sjálfvirkni í útgáfu á 

hugbúnaðarlausnum
• Efla sjálfvirkar prófanir á hugbúnaði og gögnum
• Aðstoða við útgáfu á hugbúnaði og gagnagrunnum
• Efla vöktun á afköstum, notkun og villum í kerfum 

Fjármálaeftirlitsins
• Styðja við umsýslu og útgáfustjórnun gagnagrunna

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði tölvunarfræði, 

verkfræði eða kerfisreksturs
• Reynsla af hugbúnaðarþróun og/eða kerfisrekstri
• Reynsla af innleiðingu eða nýtingu DevOps   

aðferðafræði kostur
• Þekking á sjálfvirkum útgáfum, t.d. með Octopus Deploy
• Þekking á útgáfustjórnun, t.d. með SVN, Bitbucket, GitHub  

eða TFS kostur
• Þekking á gagnagrunnum og Microsoft 

hugbúnaðarumhverfinu kostur
• Þekking á uppsetningu vöktunar á tölfræði um afköst,   

notkun og atvik kostur
• Góð samskiptahæfni og áhugi á að starfa með 

hagsmunaaðilum að stöðugum umbótum

Skrifstofa forstjóra hefur yfirumsjón með daglegri stjórnun og rekstri Fjármálaeftirlitsins í samræmi við áherslur stjórnar og stýrir stefnumótun, umbóta- og þróunarverkefnum, auk þess að hafa yfirsýn yfir stöðu og þróun hag- og fjármálakerfisins með tilliti til fjármálastöðugleika.  Svið yfirlögfræðings gegnir ráðgjafarhlutverki gagnvart stjórn, forstjóra og öðrum sviðum Fjármálaeftirlitsinsog annast samskipti við opinbera aðila, auk þess að hafa yfirumsjón með og marka stefnu vegna þróunar áregluverki á fjármálamarkaði og móta reglur, leiðbeinandi tilmæli og viðmið á fjármálamarkaði.

AÐSTOÐARMAÐUR Á 
SKRIFSTOFU FORSTJÓRA OG 

SVIÐI YFIRLÖGFRÆÐINGS

  Leitum að jákvæðum og 
úrræðagóðum starfsmanni 
í fjölbreytt verkefni.

Umsjón með starfinu hefur Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Starfssvið• Almenn aðstoð við forstjóra og yfirlögfræðing• Aðstoð við skipulagningu funda, viðburða og verkefna, og tengsl við innlenda og erlenda aðila, vegna þeirra• Aðstoð við ritun og útsendingu bréfa og annars efnis• Aðstoð við vinnslu efnis og uppfærslu upplýsinga á innri og ytri vef FME• Halda utan um skjöl, áætlanir og upplýsingagáttir
Menntunar- og hæfnikröfur• Háskólapróf sem nýtist í starfi• Færni og reynsla í ritun og framsetningu texta • Reynsla í vinnslu efnis og innsetningu á vefsíðu kostur• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku sem og í miðlun upplýsinga• Skipulagshæfni, drifkraftur og hæfni til að hafa yfirsýn yfir fjölbreytt verkefni• Rík þjónustulund, jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfni



Prentari
óskast

Ísafoldarprentsmiða er önnur stærsta prentsmiðja landsins. 
Hjá félaginu starfa um 60 starfsmenn, við mjög fjölbreytta prentvinnslu. 

Fréttablaðið er m.a. prentað hjá Ísafoldarprentsmiðju.  

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 

Óskum eftir að ráða offsetprentara til starfa. 
Við leitum að dugmiklum og  sjálfstæðum einstaklingi sem vill vinna við 

fjölbreytt og krefjandi verkefni. 

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
halldor@isafold.is.

Umsóknarfrestur er til 9. nóvember 2018.

Skrifstofustarf  
Bókhald - Launavinnsla

Mánalind byggingafélag, óskar eftir að ráða starfsmann 
í fullt starf til að sjá um bókhald og launavinnslu, móttöku 
viðskiptavina, auk annara skrifstofu starfa.
Vinnutími er frá 09:00 til 17:00 og þarf umsækjandi að geta 
hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
• Öll almenn bókunarstörf
• Launavinnsla
• Móttaka viðskiptavina
• Önnur skrifstofustörf

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af bókhaldi
• Reynsla af launavinnslu
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð tölvukunnátta

Umsóknir óskast sendar á netfangið haukur@manalind.is 
fyrir föstudaginn 9. nóvember 2018.

Atvinna
Set röraverksmiðja

Set ehf.  | Eyravegur 41 | 800 Selfoss | Sími: 480 2700 | set@set.is | www.set.is

Við leitum að einstaklingi til starfa við kynningar- og markaðssvið 

fyrirtækisins. Um er að ræða framtíðarstarf við fjölbreytt verkefni tengd 

kynningu fyrirtækisins á innlendum og erlendum markaði. 

• Uppsetning og hönnun á prentuðu kynningarefni.

• Innsetning og uppfærsla á efni fyrir vefsíðu.

Helstu viðfangsefni starfsins eru:

Áhugasamir sæki um fyrir 1. desember nk. Eingöngu er tekið við umsók-

num á vef Set; set.is/atvinna. 

er á staðnum.

• Hafa góða þekkingu og reynslu af CMS kerfum á borð við Wordpress.

• Gott auga fyrir útliti og uppsetningu á texta og myndum.

• Sveigjanleiki og færni í samvinnu við aðra.

• Gott vald á bæði ritaðri og talaðri enskri og íslenskri tungu.

Viðkomandi þarf að uppfylla eftirfarandi kröfur:

• Ferilskrá.

• Ferilmappa með samantekt af fyrri verkum.

• Mynd af umsækjanda.

Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:

Læknaritari
Læknasetrið óskað eftir að ráða læknaritara

 með löggildingu til starfa sem fyrst, í 100% starf. 
Umsóknir óskast sendar á solrun@setrid.is.

Upplýsingar í síma 535 7777.

Læknasetrið
Þönglabakka 1 og 6

109 Reykjavík Viltu styðja við kynningar- og 
sölustarfið okkar?
Við leitum að öflugum einstaklingi í fjölbreytt og skemmtilegt starf í sölu- og markaðsdeild okkar þar sem  
samhentur hópur starfsmanna vinnur. 

Star-Oddi er framsækið fyrirtæki á sviði mælitækni fyrir dýra- og umhverfisrannsóknir í hafi og á landi.  
Langflestir viðskiptavinir fyrirtækisins eru erlendir. Framtíðarsýn okkar er að vera leiðandi á heimsvísu í þróun og  
framleiðslu lítilla, áreiðanlegra og harðgerra mælitækja fyrir rannsóknir viðskiptavina okkar.

Starfið felst í stuðningi við starf sölufólks okkar sem eru sérfræðingar á mörkuðunum, afgreiðslu móttekinna pantana, 
viðhaldi viðskiptavinaupplýsinga í viðskiptavinatengslakerfi (customer relationship management system, CRM), umsjón 
kynningar í samráði við aðra starfsmenn deildarinnar, s.s. útsendingar fréttabréfa og markpósta og utanumhald á  
samfélagsmiðlum. Góðir möguleikar að þróa starfið.

Hæfniskröfur

Gildin okkar eru áreiðanleiki, metnaður og heiðarleiki og leitumst við við að fylgja þeim í hvívetna í störfum okkar.

Umsókn með kynningarbréfi og náms- og starfsferilsyfirliti óskast sendar með tölvupósti á jobs@staroddi.com. 
Umsóknarfrestur er til og með sunnudeginum 18. nóvember. Nánari upplýsingar veitir Snorri Guðmundsson,  
snorri@staroddi.com, eða í s. 533 6060. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Lögfræðingur
Dómsmálaráðuneytið auglýsir eftir reynslumiklum 
lögfræðingi til starfa á skrifstofu almanna- og réttar-
öryggis. Skrifstofa almannaöryggis hefur umsjón með 
þeim málaflokkum í íslenskri stjórnsýslu er varða með 
einum og öðrum hætti öryggi almennings og réttar-
öryggi í landinu. Þannig sinnir skrifstofan stefnu-
mótun og úrlausn mála í eftirtöldum málaflokkum: 
löggæsla, ákæruvald, fullnusta refsinga, landhelgis-
gæsla, almannavarnir og alþjóðleg réttaraðstoð. Leitað 
er að einstaklingi til að sinna m.a. verkefnum tengdum 
aðgerðum gegn peningaþvætti og skipulagðri brota-
starfsemi, þ. á m. samningu frumvarpa, reglugerða og 
reglna á sviðinu sem og umtalsverðu alþjóðlegu sam-
starfi. Þá felast einnig í starfinu ýmis önnur tilfallandi 
verkefni á málefnasviði skrifstofunnar.

Menntunar– og hæfniskröfur
 Fullnaðarnám í lögfræði með embættis-  

 eða meistaraprófi 
 Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla 

 sem lögfræðingur
 Þekking og reynsla af störfum innan  

 stjórnsýslunnar æskileg
 Þekking og reynsla af málefnasviði ráðuneytisins  

 kostur, einkum aðgerðum gegn peningaþvætti og  
 skipulagðri brotastarfsemi
 Þekking eða reynsla af stefnumótun og verkefna - 

 stjórnun kostur
 Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í  

 ræðu og riti
 Mjög góð enskukunnátta og færni til að tjá sig í  

 ræðu og riti
 Góð kunnátta á einu Norðurlandamáli er kostur
 Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
 Mjög góð forystu- og samskiptahæfni 

Nánari upplýsingar veitir Ragna Bjarnadóttir, 
skrifstofu stjóri í síma 545 9000
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember nk. 
Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið 
starf@dmr.is merkt lögfræðingur. 

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar 
og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Um 
fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt kjara-
samningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. 

Fangelsismálastofnun auglýsir eftir
4 fangavörðum til framtíðarstarfa
í Fangelsinu Hólmsheiði

Fangaverðir
Markmið Fangelsismálaálastost fnfnunar við rekstururur fafafafaangegen lsasa eru 
þessi helst: 
- Að afplánuá ninninn fari fram mmeð ð öruöruggugugugugum hm hmmm ætttti þþþþþannannanana ig i aðððð

réttaröryggi alaaaa mennings g sés tryt ggt 
- Að draga úr líkuík m á enendurkomu fangga ía  fangengeggg lsii.
- Að föngö um sé tryyggðgððð öröröröröruuguuguggg  og vevevevevel sl sl sl sskipkipipkipkipulöulöulöulögð ggð afpplánlánun,un, aðað 

mannleg og virðingarverðerðerðerðerðer  samskkipti i séu éu höfhöfð íð í fyfyrirrúmrúmrúmiii
og að a fyrir hendid séusé aððððstææðurur ogoggg umummmhvehvevv rfirfirr sesem hvetja
fanga til að tat kast áá við vð vandandamáamám l sl sínín

Helstu verkefni ogg ábábyrgð:
Starf r fangavarðarr felelst m.a. ííííí umumumumu sjósjósjósjón án ákvekvevekveveðinðinðinð na ververkefkefnna
og veita leiðbeiningag r tr il skjólstæððingi a. a
Um skilyrði þess að vverae rááðinðinn fn fanga avöörður fer skv.
ákvæðum reglugerðað r nrr r. 347/20/2007.07

Hæfnikröfur:
- Iðnmenntun og/eða háskskólamenm ntun kostturu
- Gott vald á íslensku,uuuuu talaðra i sem ritr aðri
- Góð kunnátta í ensku nauðauðsynnleg
- Gott viðmót, jákvæðni og hæfni í mannlegum samsamskiskiskiiptuttutummm
- Geta brugðist skjótt vtt ið breytilegum m aðssssstæðæææ um
- Góð kunnátta og færrni á tölvur uuu og oo helhhh stustustustustu fooorrit s.s. word, 

excel og Lotus notes
- Samviskusemi, stundvísi og vandvirkni

Frekari upplýsiýsiýý ngag r um starfið:
Lauun samkvæmt gildanddi kjarasamniningin  sem fjármála- ogogogg
efnef ahagsráðherra og SFR R - stéttarfélag í almannaþjónustu
hafa gert.
KonKonKonur urrur jafjajaj nt t semss  karlar eru hvött til að sækja um.
SækSækSækSækSækjajajajaja skaskaskal uum sm tarfiðð merkt “Störfö faff ngavarrða ð á Hólms-
heiheiði”ði” áá heiheimasmasíðuíðu FaFangeng lsismálastofnunnnnnar wwwww.fangelsi.is 
fyryririr fyrfyrriir 115. nóvember nkk.
Áætlað err aðaaa  þeir umsækjendur sem fáf  starfstilboð geti 
hafið störf 1. jananjanj úarúarúarúarúar 202020202019 1919 19 19 eðeðeðaeðae  fljótlega eftit r það.að.
Stofnunin ásáá kilkilkkilkilk ur uurrur ésérsér rétt til þess að óska eftir sakaavottoro ði.ðiði

Öllum umsóknum verður svaraaaaaa ð þegar ákvörðun um 
ráðniniii gu liggur fyrir.

StaSt rfshlutfaaaatfallll lllll er 10000 %
Umsóknarfreseee tur er tiil ol g meðð 15.11.2018

Náná ariari upuppplýýsinsingarg veveeeitir:
HalHalHalHalallldódódldóldór Valul r Pr Pr Pálsá sson- HalldorValur@fangelsi.is - 520 5063
JakJakakJakkob obobobob Magnússon- Jakoob@fb angnggelsi.is - 520 5000

FMS Faaangegg lsilsisis ð Hð Hð Hð Hð Hólmólmmólmólmmshesheiðiiðii
Nesjavalllll alelleleið ðððð 99999

Embassy Clerk
The Embassy of Japan seeks a capable, responsible 
and flexible person for the position of Ambassador’s 

secretary, researcher, and receptionist.

Basic conditions for application are below:
 University degree
 Good knowledge of Iceland
 Language skills in Icelandic and English

 (speaking and writing)
 Ability to do basic research
 Good computer command
 Good communication skills 

 Start of work from January 2019 (negotiable) and  
 contract renewal every 2 years

CV should be sent to the following address until 24th 
November 2018.
*CV should be written in English.

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600

e-mail: japan@rk.mofa.go.jp

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar  
sem reynir á öguð vinnubrögð, frumkvæði  
og sjálfstæði í starfi. 

Leitað er að framúrskarandi einstaklingi  
til að leiða upp byggingu upplýsinga- og  
skjalamála embættisins og þróa rafrænar  
lausnir á verkefnasviðum embættisins.

Helstu verkefni og ábyrgð:
 »  Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu, verklags við 

skjalastjórnun og eftirfylgni með framkvæmd hennar

 »  Þróun og innleiðing rafrænna lausna á verkefnasviðum 
embættisins

 »  Umsjón með vefsíðu embættisins og þróun hennar

 »  Ráðgjöf og fræðsla við stjórnendur og starfsmenn  
á sviði upplýsinga- og skjalamála

Menntunar- og hæfniskröfur:
 »  Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 »  Þekking og reynsla af skjalastjórnun æskileg

 »  Góð tölvukunnátta æskileg 

 »  Þekking á GoPro kostur

 »  Þekking á útfærslu rafrænna lausna kostur

 »  Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi nauðsynleg

 »  Góð samstarfs- og samskiptahæfni nauðsynleg

Umsjón með ráðningu og upplýsingar um starfið veita: 
Sandra Sveinbjörnsdóttir, fjármálastjóri, sandra@srs.is 
Guðný Bjarnarsdóttir, forstöðumaður stoðsviðs, gb@srs.is 

Starfshlutfall er 100%. Launakjör eru samkvæmt gildandi 
kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi 
stéttarfélags. Starfskjör, réttindi og skyldur eru skv. lögum 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Starfsumsóknir berist á netfangið srs@srs.is, merktar 
„Umsóknir um starf hjá skattrannsóknarstjóra“. Umsókn-
inni skal fylgja starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið, auk 
prófskírteina. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út.

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember nk. 

BORGARTÚNI 7  |  105 REYKJAVÍK  |  550-8800  |  SRS.IS

Skattrannsóknarstjóri ríkisins fer með rannsóknir 
skattsvika og annarra skattalagabrota.

Jafnframt tekur skattrannsóknarstjóri ákvörðun um 
og hlutast til um refsimeðferð í kjölfar rannsóknar. 

Hjá embættinu starfar hópur 30 samheldinna 
starfsmanna.

SÉRFRÆÐINGUR 
hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins



Fjölskylduþjónusta
»    Starfsfólk í liðveislu
»    Störf hjá stoðþjónustudeild
Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Kennsla á unglingastigi - Hraunvallaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Lækjarskóli
»    Deildarstjóri í Berg - Setbergsskóli
»    Faggreinakennari í unglingadeild - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Forfallakennari - Víðistaðaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
»    Skólaliði - Víðistaðaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Víðistaðaskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Hlutastarf - Heimilið Einibergi
»    Framtíðarstarf - Svöluhraun
»    Þroskaþjálfi - Svöluhraun
»    Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól
»    Þroskaþjálfi - Þjónustuíbúður á Drekavöllum
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Leikskólastjóri - Skarðshlíðarskóli
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Þroskaþjálfi - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Reykjagarður hf var stofnað 1971 og  felst sérhæfing fyrirtækisins í framleiðslu og sölu á alifuglaafurðum, 
einkum undir vörumerkjum Holta og Kjörfugls. Hjá fyrirtækinu, sem er í 100% eigu Sláturfélags 
Suðurlands, starfa um 110 starfsmenn við hin �ölbreytilegustu verkefni við að framleiða gæðamatvörur.

www.holta.iswwwww

Starfslýsing:
•   Staðgengill rekstrarstjóra
•   Dagleg stjórnun framleiðslueldhúss
•   Skipulagning framleiðslu og samræming milli deilda
•   Þjónusta við viðskiptavini
•   Umsjón með starfsmannamálum
•   Endurskoðun vinnuaðferða og framleiðsluferla
•   Framfylgja gæðakerfi og gæðastefnu félagsins

Helstu verkefni:
•   Menntun og/eða góð reynsla í matvæla-
     geiranum er skilyrði
•   Menntun og/eða góð reynsla af stjórnun
•   Góð hæfni í mannlegum samskiptum
•   Skipulögð vinnubrögð
•   Góð tölvukunná�a
•   Reglusemi og stundvísi

Nánari upplýsingar um starfið veita Kristján Þór Hlöðversson, rekstrarstjóri s. 575 6448 / 856 4450 eða netfang 
kristjan@holta.is og Þórhildur Þórhallsdó�ir, starfsmannastjóri s. 575 6030 eða netfang thorhildur@ss.is.

Áhugasamir vinsamlega sæki um starfið á www.holta.is (sækja um starf) fyrir 10. nóvember nk.

Reykjagarður óskar e�ir að ráða öflugan yfirmann í framleiðsluhús si� í Garðabæ sem fyrst. 
Við leitum að skipulögðum og skapandi einstaklingi með mikla samskiptahæfileika í 100% starf.

Stjórnunarstarf í 
framleiðslueldhúsi

Lyfjastofnun auglýsir laust starf eftirlitsmanns í lyfjaöryggisdeild á eftirlitssviði. Leitað er að öflugum einstaklingi sem 
er reiðubúinn að vinna krefjandi og fjölbreytt starf sem felur m.a. í sér ferðir innanlands sem og erlendis á vegum 
stofnunarinnar. Starfshlutfall er 100%. 

Frekari upplýsingar um starfið eru á vef Lyfjastofnunar: 
lyfjastofnun.is/lyfjastofnun/storf_i_bodi

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2018.

Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðherra. Helstu hlutverk hennar eru að gefa út markaðsleyfi fyrir lyf á Íslandi í 
samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit  með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta gæði og 
öryggi lyfja og tryggja faglega upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Hjá Lyfjastofnun vinna 63 starfsmenn. Stofnunin 
var í 9. sæti í könnuninni Stofnun ársins 2018 yfir stofnanir með 50 starfsmenn eða fleiri. Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi 
og starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. Gildi Lyfjastofnunar eru gæði – traust – þjónusta.
Sjá nánari upplýsingar um Lyfjastofnun á www.lyfjastofnun.is

Lyfjastofnun óskar eftir að ráða eftirlitsmann 

Helstu verkefni: 
 Eftirlit með lyfjaframleiðendum og lyfjaheildsölum (GMP/GDP)
 Eftirlit með markaðsleyfishöfum, þ.m.t. lyfjagátarkerfum 
 Þátttaka í erlendu samstarfi Lyfjastofnunar
 Meðhöndlun váboða
 Meðhöndlun og eftirfylgni innkallana, kvartana og tilkynninga

Menntunar- og hæfniskröfur:  
 Meistaragráða í lyfjafræði, lífefnafræði, líffræði eða önnur 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi

 Þekking og reynsla á sviði lyfjaframleiðslu og/eða lyfjadreifingar
 Reynsla af eftirliti og/eða gæðamálum
 Góð íslensku- og enskukunnátta
 Kunnátta í einu Norðurlandamáli er æskileg
 Mjög góð tölvufærni
 Mjög góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
 Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
 Frumkvæði og faglegur metnaður
 Góð greiningar- og skipulagshæfni
 Hæfni í að miðla upplýsingum með skipulögðum og skýrum hætti
 Jákvæðni og sveigjanleiki

hagvangur.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
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Umsóknir ásamt upplýsingum um störfin
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Forfallakennari í Snælandsskóla
Matráður í Kársnesskóla
Stærðfræði- og náttúrufræðikennari í 
Kársnesskóla
Umsjónarkennari í Salaskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Núp
Leikskólakennari í Grænatún
Leikskólakennari í Kópahvol
Leikskólastjóri í Læk
Leikskólasérkennari í Kópahvol
Velferðarsvið
Teymisstjóri á heimili fyrir fatlaða
Starfsfólk í Roðasali

Laus störf 
hjá KópavogsbæNámsstaða  Landspítali, augnskurðlækningar Reykjavík 201811/1979

Kennari, tréiðngreinar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201811/1978
Starfsmaður í ræstingu Alþingi Reykjavík 201811/1977
Lögfræðingur Embætti landlæknis Reykjavík 201811/1976
Heilbrigðismenntaður starfsmaður Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201811/1975
Kennari, list- og hönnunargreinar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201811/1974
Lektor í æðaskurðlæknisfræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201811/1973
Lektor, reikningsskil/endurskoðun Háskóli Íslands, Viðskiptafræðideild Reykjavík 201811/1972
Kennslustjóri/lektor Háskóli Íslands, Læknadeild Reykjavík 201811/1971
Sálfræðingur Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201811/1970
Lögfræðingur Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201811/1969
Sviðsstjóri þjónustusviðs Þjóðskrá Íslands Rvk/Akureyri 201811/1968
Sérfræðingur Skattrannsóknarstjóri ríkisins Reykjavík 201811/1967
Sérfræðingur í málefnum barna Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu Kópavogur 201810/1966
Fræðslu- og upplýsingafulltrúi Ríkissáttasemjari Reykjavík 201810/1965
Starfsmannahjúkrunarfræðingur Landspítali, mannauðssvið Reykjavík 201810/1964
Málari Landspítali, viðhaldsdeild Reykjavík 201810/1963
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi Landspítali, Laugarásinn  Reykjavík 201810/1962
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, ofnæmislækningar Reykjavík 201810/1961
Yfirlæknir Landspítali, nýburalækningar Reykjavík 201810/1960
Skjalastjóri Landsbókasafn Íslands Reykjavík 201810/1959
Aðstoðarm. á skrifstofu forsjóra Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201810/1958
DevOps sérfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201810/1957
Kennari, rafiðngreinar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201810/1956
Verkefnastjóri almannavarna Lögreglustjórinn á Suðurlandi Hvolsvöllur 201810/1955
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, skurðstofur Akureyri 201810/1954
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201810/1953
Sérfræðingur í klínískri sálfræði Landspítali, sálfræðiþjónusta Reykjavík 201810/1952

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi er 

laus staða forfallakennara.
Um er að ræða 50% stöðu forfallakennara til að sinna tilfallandi 
forföllum.

Í skólanum eru um 710 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, 
teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra 
sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og viðkomandi  
stéttarfélags. Starfið hentar jafnt konum sem körlum. 

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

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2018.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu  
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,  
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1,  
800 Selfoss. 

Skólastjóri

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

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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ÓSKAST TIL LEIGU

Geðheilsuteymi HH austur - Leiguhúsnæði

20864 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir Geðheilsuteymi HH austur. Umsjónaraðili er 
Framkvæmdasýsla ríkisins. 
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu 
til 8 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er 
krafa um góða staðsetningu, gott aðgengi þ.m.t. fyrir 
hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi og næg bílastæði. 
Geðheilsu teymi austur er þjónustustofnun fyrir almenning. 
Geðheilsuteymið er 2. stigs geðheilbrigðisþjónusta á vegum 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Lykilþættir í starfsemi 
teymisins eru að það sé þverfaglegt og í nærumhverfi 
notenda. Því skiptir staðsetning húsnæðisins þ.e. miðlægt í 
þjónustusvæði, í nálægð við helstu stofnbrautir og almen-
ningssamgöngur, miklu máli við staðarval. Teymið sinnir 
íbúum í eftirfarandi póstnúmerum; 109 Breiðholt, 110 Árbær, 
111 Breiðholt, 112 Grafarvogur, 113 Grafarholt og 116 
Kjalarnes (ásamt Reykjavík dreifbýli). Seinna mun Mosfell-
sbær bætast við með 270 Mosfellsbær og 271 Mosfellsbær 
dreifbýli. 
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 422 fermetrar. 
Húsnæðið er þjónustuhúsnæði fyrir geðheilbrigðisþjónustu. 
Æskilegast er að það sé á einni hæð. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is  á mánudaginn, 5. nóvember 2018.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggi, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu 
og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni Geðheilsuteymi HH austur 
skulu sendar á netfangið www.utbod@rikiskaup.is og verða 
svör birt á vef Ríkiskaupa. 
Fyrirspurnarfrestur rennur út 15. nóvember 2018 en svar-
frestur er til og með 19. nóvember 2018.
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og 
staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til 
Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en
kl. 13:00 fimmtudaginn 22. nóvember 2018.
Merkja skal tilboðin; nr. 20864 – Geðheilsuteymi HH austur 
- Leiguhúsnæði. 
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr. 20/2016, sbr.  a. lið 1. mgr.  
6a. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda 
eftirfarandi upplýsingar:
 Afhendingartíma húsnæðis
 Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis 

 og tillöguteikningar
 Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu, 
 Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
 Húsgjöld
 Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
 Tilvísun í gildandi aðalskipulag
 Úttektarskýrsla á viðurkenndum myglumælingum frá  

 óháðum aðila

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

 Rammasamningur um skipulagðan akstur fyrir 
grunnskóla Reykjavíkurborgar  
– EES útboð nr. 14346.

 Hverfið mitt 2018 austurhluti, heit vaðlaug  
í Grafarvoglaug útboð nr. 14362.

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

MEÐFERÐARHEIMILIÐ  
Í KRÝSUVÍK 

Meðferðarheimilið í Krýsuvík er að leita sér að 
karlkyns ráðgjafa til að halda utan um karlkyns-

grúppu. Þetta er 100 % starf.

Æskilegt að viðkomandi hafi lokið námi í Ráðgjafaskó-
la Íslands.  Reynsla af ráðgjöf er góður kostur, góðir 
samskipta og samstarfshæfileikar einnig og edrú 
lágmark 3 ár.

Umsóknarfrestur til 09.11.2018

Upplýsingar gefur: kristbjorg@krysuvik.is sími: 847 6757

 
Meðferðarheimilið í Krýsuvík auglýsir eftir 

matráðskonu, unnið er á kokkavöktum.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af vinnu á stóru 
heimili, sé með góða samstarfshæfileika og jákvæð í 
mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur til 09.11.2018

Upplýsingar gefur :kristjorg@krysuvik.is sími: 847 6757

Suðurgata 13 - efsta hæð - 101 Rvk.
Opið hús þriðjudag 6. nóvember kl. 18:00 - 18:30

LAUS ÍBÚÐ  Í MIÐBORGINNI - FALLEG OG BJÖRT EFSTA HÆÐ  
Falleg og björt 4ra herb., 91,5 fm. íbúð á 3. hæð í fjórbýlishúsi, í 
miðborg Reykjavíkur.  Útgengt á svalir frá eldhúsi.  Tvær stofur 
og tvö herbergi.  Mögulegt að breyta annarri stofunni í herbergi.  
Endurnýjað frárennsli fyrir ca. 2 árum.  Frábær staðsetning, þar 
sem stutt er í skóla, verslanir og þjónustu.  Verð: 46,5 millj.

Allar nánari uppl. veitir: Eggert Ólafsson, löggiltur fasteignasali
S: 893 1819, eggert@fasteignasalan.is

Eggert Ólafsson
lögg. fast.
s. 893 1819 
eggert@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Menningar- íþrótta- og frístundanefnd Hveragerðisbæjar 
auglýsir eftir umsóknum um dvöl í listamannahúsinu 
Varmahlíð í Hveragerði.
Íbúðarhúsið er búið öllum húsgögnum og eldunartækjum. 
Gestalistamenn fá endurgjaldslaus afnot af húsinu en gert er 
ráð fyrir að þeir kynni sína listgrein í samfélaginu.

Óskað er eftir skriflegum umsóknum, sem sendist til 
menningar- og frístundafulltrúa Hveragerðisbæjar, Breiðumörk 
20, 810 Hveragerði eða rafrænt til jmh@hveragerdi.is. Í umsókn 
þarf að koma fram æskilegt dvalartímabil og að hverju 
listamaðurinn hyggst vinna meðan á dvölinni stendur. 

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu  
Hveragerðisbæjar. Umsóknarfrestur er til  
30. nóvember n.k. Nánari upplýsingar hjá  
menningar- og frístundafulltrúa í síma 483 4000.

www.hveragerdi.is

Myndlistarmenn 
Rithöfundar 
Tónlistarmenn 

Úthlutun dvalar– 
tímabila mun fara  
fram frá janúar n.k.  
til og með desember 
2019, mánuð í senn.  

Stálprýði til sölu    
Fyrirtækið er 42 ára gamalt og með mjög jákvæða og góða sögu.

Verkefnastaða er góð og útboðsgögn og fyrirspurnir berast daglega 
í tölvupóst fyrirtækisins. Skoða má sögu og fyrri verk á stalprydi.is

 
Allar nánari upplýsingar í síma 895-9580 og 862-5772 

eða tölvupóst stalprydi@stalprydi.is

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf inn á

Glæný og fersk störf í hverri viku.          

ATVINNUAUGLÝSINGAR  15 L AU G A R DAG U R   3 .  N ÓV E M B E R  2 0 1 8



519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

VERÐ:
89.9M

ATVINNUHÚS

LYNGÁS 12 210 GARÐABÆ

303.6m2

NÆG BÍLASTÆÐI MEÐ GÓÐU ÚTISVÆÐI

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUS STRAX

VERÐ:
79.9M

ATVINNUHÚS

GRENSÁSVEGUR 8 108 REYKJAVÍK

377m2

GÓÐ STAÐSETNING - LYFTUHÚS

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUS STRAX

VERÐ
TILBOÐ

ATVINNUHÚS

GRÓFIN 1 101 REYKJAVÍK

599m2

FRÁBÆR STAÐSETNING

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUST FLJÓTLEGA

VERÐ
39.9M

ATVINNUHÚS

LÆKJARMELUR 12 116 REYKJAVÍK

219m2

AUKINN LOFTHÆÐ AÐ HLUTA

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUST STRAX

TIL
LEIGU

ATVINNUHÚS

NÝBÝLAVEGUR 2 200 KÓPAVOGUR

1100m2

FJÓRAR INNKEYRSLUHURÐAR

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUST STRAX

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

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

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ
57.5M

SÉRHÆÐ

DIGRANESHEIÐI 19 201 KÓPAVOGUR

142m2

FJÓRAR INNKEYRSLUHURÐAR - BÍLSKÚR

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON 897 9030

LAUST STRAX

Opið hús Sun. 4. nóv. frá kl. 12:30-13:00

3 HERBERGI

VERÐ
79.9M

RAÐHÚS

KALDASEL 24 170 SELTJARNARNES

GLÆSILEGT FJÖLSKYLDUVÆNT RAÐHÚS

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

STÆRÐ: 316.7m2

Opið hús Lau. 3. nóv. frá kl. 14:00-14:30

VERÐ
TILBOÐ

ÍBÚÐ

AUSTURSTRÖND 20 170 SELTJARNARNES

TIL AFHENDINGAR STRAX

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

STÆRÐ: 136m2

Opið hús Mán. 5. nóv. frá kl. 18:00-18:30

VERÐ
TILBOÐ

ATVINNUHÚS

LÆKJARGATA 4 101 REYKJAVÍK

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á ANNARI HÆÐ

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

STÆRÐ: 218m2

VERÐ
46.5M

ÍBÚÐ

VESTURGATA 50A, ÍB. 301 101 REYKJAVÍK

GÓÐ ÍBÚÐ Í LYFTU HÚSI

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

STÆRÐ: 85.9m2

VERÐ
38.5M

ÍBÚÐ

MÁVAHLÍÐ 43 105 REYKJAVÍK

VEL SKIPULÖGÐ RISÍBÚÐ

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR             621 2020

STÆRÐ: 73.4m2 4 HERBERGI

SÖLUSÝNING - Lau. 3. nóv. frá kl. 15:30-16:00

VERÐ FRÁ:
39.9M

ÍBÚÐIR

FRAKKASTÍGSREITUR 101 REYKJAVÍK

NÝJAR HÁGÆÐA ÍBÚÐIR Í 101 REYKJAVÍK

GUNNLAUGUR 844 6447 og BÖÐVAR 660 4777

STÆRÐ FRÁ: 56.5 - 178.3m2

VERÐ
117M

ÍBÚÐ

VATNSSTÍGUR 21, ÍB. 1002 101 REYKJAVÍK

ÍBÚÐ Á 10. HÆÐ

BRANDUR GUNNARSSON                897 1401

STÆRÐ: 136.2m2 4 HERBERGI

Opið hús Lau. 3. nóv. frá kl. 14:00-14:30

VERÐ
84.9M

EINBÝLISHÚS

BYGGÐARHOLT 2 270 MOSFELLSBÆR

FALLEGT HÚS Í GRÓNU UMHVERFI

ÞÓRA 777 2882 | GUÐRÚN 621 2020 

STÆRÐ: 228m2 7 HERBERGI

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
97M

ÍBÚÐ

RÁNARGATA 46, ÍB. 301 101 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 168.3m2

SÉRLEGA GLÆSILEGT PENTHOUSE

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

BÓKIÐ SKOÐUN



Með þér alla leið

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Álalind 1-3 
201 Kópavogi

Nánari upplýsingar veita:

tveimur stigagöngum og lyftu. 

Vandaðar innréttingar frá Sérverk og tæki frá AEG

Rúmgóð stæði með rafmagnstenglum í bílageymslu

  43,5 millj.

45,6 millj.

53,5 mill

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

SÖLUSÝNING

.       

41,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

Grandavegur 45
107 Reykjavík

.      

55,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

Jason

Eskihlíð 16b
105 Reykjavík

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
sími: 775 1515

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
sími: 775 1515
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.       

82,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
r : :

e er er e r r
ð r r e r ð r

ð r r
eð r

Sóleyjarimi 61
112 Reykjavík

.       

64,9 millj.Verð r :

OPIÐ HÚS
r : :

ð ð
e er er ð er er

e r
ð ðr e

Borgartún 30a
105 Reykjavík

Sóltún 1
Lyftuhús / Íbúar +60 ára

SÖLUSÝNING
r : :

53,5  millj.

57,9  millj.

Glæsileg fullbúin íbúð á 3. hæð

Glæsileg fullbúin íbúð á 5. hæð

Verð:
íb 302

íb 502
Verð:

r r  

e  r ð r e r b rð r

ð  í ðr  bí e  r

 í 

rb ð r ð r e r rr  r e r: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
r nn i lab rg.is sími: 845 8958

Vel s i lögð g i ið en rn ð 24 f
íb ð  4 ð í g ð  f ölb li  esin

ört g falleg eign eð falleg  ts ni 
í argar ttir
r  g ð s efn erbergi  ennar s alir

52,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

nari u l singar:

Tjarnarból 4

s. 775 1515

170 Seltjarnarnes

48,5 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali 

nari u l singar:

Grandavegur 42-B

s. 899 5856

107 Reykjavík

Vel s i ulögð ð  arð ð  g ðu si
ið reni el  a er erg a  f

ð staðsetning ar se  stutt er  s la 
g alla elstu nustu

38,7 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

nari u l singar:

Grenimelur 13

s. 899 5856

107 Reykjavík

alleg g el s i ulögð ð  g ðu si
ið öngu l ð   f   er erg a 

rinngangur
r er t last ði eð raf latengli
ð staðsetning 

ar se  stutt er  alla elstu nustu 
g iðan i annl f ið arins

56,5 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali 

nari u l singar:

Langahlíð 11

s. 899 5856

105 Reykjavík

nari u l singar eitir:

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
i la rg.is sími: 775 1515

g ð g ört 1  f  ð  . ð
 s efn er ergi  ðinni

u a er ergi  allara eð aðgengi
að að er ergi  entar el til tleigu

r last ði
tutt  s la g alla nustu

43,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  

nari u l singar:

Hraunbær 88

s. 822 2307

110 Reykjavík

rlega ört g falleg 155 f  neðri 
s r ð eð ls r

legt s l  g ren  n ið að 
ste u iðgera g la sið að utan
nnr ttingar g g lfefni sa t t u  
ar en urn að f rir u  1  ru
r r staðsetning innst  tnlanga

67,7 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  

nari u l singar:

Safamýri 31

s. 822 2307

108 Reykjavík

.       

25,7 millj.Verð fr :

OPIÐ HÚS
sunnu aginn . n . l. 15:   1 :

Sýningaríbúð er í Álalæk 17
endaíbúð á jarðhæð

ar ðir a  a g ra er . g st rri 
r ite t Kristinn Ragnarsson
ftu s  re ur ðu  

fallegar innr ttingar

f en ing er  fe r ar ars 1

Álalækur 15
800 Selfoss

nari u l singar eitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
i la rg.is sími: 775 1515

nari u l singar eitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
i la rg.is sími: 775 1515



Bryndís

Súlunes 18
210 GARÐABÆR

Fallegt og vel staðsett einbýli á Arnarnesinu. Þrjú til 

fjögur svefnherbergi. Stór tvöfaldur bílskúr með millilofti. 

Falleg aðkoma að húsi og stór timburverönd með heitum 

potti. Laust við kaupsamning.

STÆRÐ: 294 fm EINBÝLI            HERB: 6

99.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Sléttuvegur 15
103 REYKJAVÍK

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð í vinsælu húsi fyrir 55 ára 

og eldri. Y rbyggðar suðursvalir. Í húsinu er funda og 

veislusalur, líkamsræktaraðstaða, heitur pottur, sauna og 

starfandi húsvörður. Laus til afhendingar!

STÆRÐ: 95,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

46.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Ferjuvað 13-15
110 REYKJAVÍK

Nýuppgerð þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð 
í snyrtilegu fjölbýlishúsi í Norðlingaholti. 
Fallegt útsýni, stutt í skóla og útivistarsvæðin 
Heiðmörk, Elliðavatn og Rauðavatn.

STÆRÐ: 76,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Ánaland 2
108 REYKJAVÍK

Fallegt og vel skipulagt parhús með bílskúr í 
Fossvoginum. Öll rými rúmgóð. Möguleiki á 

mm rúmgóðum svefnherbergjum.

STÆRÐ: 263 fm PARHÚS      HERB: 8

104.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Leifsgata 22
101 REYKJAVÍK

Rúmgóð og björt íbúð á annari og efstu hæð í þríbýlishús. 

Nýtt parket á gól , eignin er nýmáluð að innan þar með 

talið gluggar. Ný tæki í eldhúsi, ofn, ísskápur og 

uppþvottavél. Stór svefnherbergi og stór stofa.

STÆRÐ: 98 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

43.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Miðskógar 2
225 GARÐABÆR

Fallegt og gott fjölskyldu hús með fjórum 
svefnherbergjum og möguleika á því mmta. 
Stórt og gott fjölskylduhol, frábær staðsettning 
og útsýni út á sjó.

STÆRÐ: 274,5 fm EINBÝLI       HERB: 4-5

TILBOÐ 
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Sunnu t 21
210 GARÐABÆR

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með 

tvöföldum bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Stór garðstofa. 

Hiti í innkeyrslu.  Stór og glæsileg lóð í góðri rækt. Falleg 

eign sem hefur fengið gott viðhald i gegnum árin. 

STÆRÐ: 190,1 fm EINBÝLI       HERB: 6

94.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Engihjalli 9
200 KÓPAVOGUR

Góð þriggja herbergja íbúð miðsvæðis í 
Kópavogi. Rúmgóð stofa, tvö góð herbergi, 
tvennar svalir, endurnýjað baðherbergi,gott 
eldhús. LAUS VIÐ KAUPSAMNING

STÆRÐ: 90 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

33.700.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Njálsgata 29
101 REYKJAVÍK

Fallegt eldra einbýli í hjarta borgarinnar á eignalóð. 

Kjallari, hæð og ris. Mögulega hægt að gera tvær til þrjár 

íbúðir í húsinu. Seljandi skoðar skipti á nýlegri eign, rað 

eða parhúsi. Miklir möguleikar fyrir réttan aðila.

STÆRÐ: 184 fm EINBÝLI       HERB: 5

69.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    5. nóv 18:30 – 19:00Bókið skoðun - olafur@fastlind.isOPIÐ HÚS    5. nóv 17:30 – 18:00

SÝNUM SAMDÆGURS SÝNUM SAMDÆGURS

OPIÐ HÚS    4. nóv 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    4. nóv 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    4. nóv 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    4. nóv 14:00 – 14:30



VERÐ FRÁ 38,9 MILLJÓNUM

OPIÐ HÚS – FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ

Nýjar snjallíbúðir miðsvæðis, 
hannaðar til að nýta tíma, jafnt 
sem fermetra fullkomlega

· Stærðir frá 63–198 m

Hannes 
Steindórsson

699 5008
hannes@fastlind.is

Stefán Jarl 
Martin
Lögg. leigumiðlari
892 9966
stefan@fastlind.is

Gunnar 
Valsson

699 3702
gunnar@fastlind.is

Kristján Þórir 
Hauksson

696 1122
kristjan@fastlind.is

510 7900 / Hlíðasmári 6 / 201 Kópavogur fastlind.is

SUNNUDAGINN 4. NÓV. FRÁ KL. 15:00–16:00



Til leigu eða sölu 
glæsilegt nýlegt 
verslunarhúsnæði 
á besta stað við 
Laugaveg. 

HÚSNÆÐINU FYLGIR STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU OG ÞRJÁR SÉR 
GEYMSLUR Í BÍLASTÆÐAHÚSINU. 

Vandað verslunarhúsnæði með góðum gluggum á framhlið. 
Dúkar á gólfum. Eldhús og tvær snyrtingar og lagerrými.  
Bakútgangur. Góðar innréttingar og lýsing er í húsnæðinu. 

Uppl. veita Dan Wiium s. 896-4013 og Þórarinn s. 844-6353

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

LAUGAVEGUR – VERSLUNARHÚSNÆÐI

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

TIL LEIGU

Rótgróin efnalaug á mjög góðum stað 
á höfuðborgarsvæðinu. 

Nýleg tæki, langtíma leigusamningur 
(fasteign er hægt að kaupa líka).

í síma 898 6106 

Ábm. | Sigurður Gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali

Til sölu rekstur á traustri EFNALAUG!

TORG
F A S T E I G N A S A L A N

Nánari upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali

ur

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g

NAUSTAHLEIN 28 – 210 GARÐABÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. NÓV KL. 13:00 – 13:30
- Mjög gott 89,2 fm, 3ja herbergja raðhús auk 25,4 fm bílskúrs,   

samtals 114,6 fm.
- Húsið er staðsett á rólegum stað í Garðabæ, fyrir 60 ára

og eldri.
- Laust til afhendingar fljótlega.
V: 55 millj.  

Sigurður s. 896-2312

ESKIVELLIR 7 – 221 HFJ

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 5. NÓV KL. 17:15 – 17:45
- Falleg 4ra herbergja íbúð, alls 113,4 fm í lyftuhúsi. 

2 stofur og 2 svefnherbergi.
- Íbúðin er endaíbúð á 4. Hæð.  Tvö samliggjandi bílastæði

í bílakjallara.
- Einfalt að bæta við 3ja svefnherberginu.  Innréttuð á  

vandaðan hátt.
V: 49 millj.  

Sigurður s. 896-2312

NÝBÝLAVEGUR 90 – 200 KÓP

OPIÐ HÚS  SUNNUDAG 4. NÓV KL. 14:00 – 14:30
- Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð auk bílskúrs
- Íbúð 75,7 fm og bílskúr 28,2, samtals 104 fm íbúð á 1. hæð.
- Húsið hefur fengið reglulegt viðhald síðustu ár.
- Íbúðin er í litlu fjölbýli, miðsvæðis við skóla og aðra þjónustu 

í Kópavogi.

V. 42 millj. 
Sigurður s. 896-2312

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!þ g

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

Selvogsgrunn 18
104 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:

einstakt tækifæri til að eignast dásamlegt 
einbýli við Selvogsgrunn 18  í einni af 
eftirsóttustu götum höfuðborgarinnar. 
Mjög stórar og veglegar stofur, fallegt 
eldhús, stórar og skjólgóðar suður svalir 
og fallegur pallur í ævintýralegum garði. 
Friðsæl staðsetning í göngufæri við 
fjólskylduparadísina í Laugardal, sund-
laugina, heilsuræktina og húsdýra og 
grasagarðinn. Samkvæmt FMR er íbúðar-
hlutinn 236,6  m2 ásamt 17,5 m2 bílskúr. 
Samtals 254,1 m2.

STÆRÐ: 254,1 FM EINBÝLI       HERB: 7

         112.000.000

Heyrumst

Helga Pálsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

  822 2123  
  helga@fastlind.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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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

HLJÓÐALIND 8 – 201 KÓP

OPÐ HÚS SUNNUDAG 4.NÓV KL.14.00-14.30
-Mjög gott 144.2 fm endaraðhús með bílskúr
-Þrjú svefnherb., rúmgóð stofa/borðstofa
-Opið og snyrtilegt eldhús, mikil lofthæð
-Gróin suður-austur garður, rúmgott bílaplan
-Gott geymsluloft í bílskúr
V. 74.9 millj.

Sveinn s. 6900.820

KÁRSNESBRAUT 21.A – 200 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4.NÓV KL.15.00-15.30
-Vel skipulagt 169.5 fm endaraðhús á 2.hæðum
-Rúmgóðar og bjartar stofur
-Þrjú svefnherb., tvö baðherb, góður garður
-Mikil lofthæð í stofum, gluggar á 3 vegu
-Eign er mikið endurnýjuð að innan
V. 75.9 millj.

Sveinn s. 6900.820

BORGARHOLTSBRAUT 9 – 200 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4.NÓV KL.16.00-16.30
-114.1 fm neðri sérhæð á góðum stað
-Þrjú góð svefnherb., góðar stofur
-Töluvert mikið hefur verið endurnýjað í eign
-Endurnýjað baðherb., nýtt eldhús, nýjar ofnal.
-Sérinngangur er í íbúð og suður-garður
GETUR VERIÐ LAUS NOKKUÐ FLJÓTT
V. 52.5 millj. Sveinn s. 6900.820

SKÚTUVOGUR 1B - 104 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASALA 
NÝTT ATVINNUHÚSNÆÐI
- 173,7 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð frá bílaplani.
- Þrjár stórar skrifstofur / fundarherbergi.
- Stórt opið vinnurými (má stúka niður í smærri skrifstofur).
- Eldhúskrókur, rúmgóð snyrting og geymsla.
- Húsgjöld eignar eru 25.000 kr á mánuði.
- Frábært staðsetning þar sem stutt er í alla helstlu þjónust.
V. 54.9 millj. Þórey, s. 663 2300

AUSTURKÓR 42 - 203 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASALA 
- 223,8 fm, nýlegt einbýli á tveimur hæðum með bílskúr.
- Sérsmíðaðar innréttingar, aukin lofthæð, arinn og fallegt útsýni.
- Fjögur svefnherbergi, fataherbergi og tvö baðherbergi. 
- Vönduð Chef tæki frá Samsung í eldhúsi, blöndunart. frá Tengi.
- Gott skipulag, fallegt efnisval og vönduð lýsing.
- Frábær staðsetning, stutt í skóla, þjónustu og útivist.
V.105 millj. 

Þórey s. 663 2300

BOLLAGATA 7  - 105 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 5. NÓV kl 17:30 – 18:00
- 96 fm hæð með sameiginlegum inngangi.
- Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð.
- Tvær stofur og tvö svefnherbergi.
- Geymsluloft yfir íbúðinni sem býður upp á mikla möguleika.
- Parket og flísar á gólfum.
- Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverfi
V. 49,5 millj.

Andri, s. 690 3111

ÁSHOLT 4  - 105 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA Í SÍMA 690 3111 
- 130 fm endaraðhús ásamt stæði í bílageymslu.
- Tvö baðherbergi og þrjú svefnherbergi.
- Eignin er laus til afhendingar við undirritun kaupsamnings.
- Húsið var byggt árið 1990 og er í góðu ástandi að utan.
- Stór sameiginlegur garður með leiktækjum fyrir börnin.
- Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverfi
V. 59,9 millj. 

Andri, s. 690 3111

VÍÐIMELUR 70  - 107 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA Í SÍMA 690 3111 
- 130 fm efri hæð með sameiginlegum inngangi.
- Tvær stofur og tvö svefnherbergi, möguleiki á 3ja svefnherb.
- Þvottahús innan íbúðar.
- Eigninni fylgir tvær sérgeymslur í risi.
- Mjög björt og virkilega falleg eign.
- Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverfi
V. 64,9 millj.

Andri, s. 690 3111

SUÐURHVAMMUR 5 –220 HFJ

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 6. NÓV KL. 17:30-18:00
- 189,3 fm rúmgóða íbúð með bílskúr.
- 4 til 5 svefnherbergi.
- Tvö baðherbergi 
- Stórkostlegt útsýni.
GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 49 millj. Jóhanna S. 698 9470

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

FRIGGJARBRUNNUR 17 & 19 - 113 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 
5. NÓV kl 17:30 – 18:00
- Fullbúið 242,6 fm parhús á

þremur hæðum með bílsk.
- Möguleiki á aukaíbúð

á jarðhæð, allar lagnir til
staðar.

- Fimm svefnherbergi, þrjú
baðherbergi og þvottahús.

- Stofa, borðstofa og eldhús
í opnu rými.

- Frábær staðsetning,
barnvænt og rólegt hverfi.-
Laust til afhendingar við
kaupsamning.

V. 87.9 millj.

Þórey, s. 663 2300

SKÓGARHJALLI 11- 200 KÓP

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 6.NÓV kl 17:00 - 17:30
- 195,6 fm einbýli á tveimur hæðum með sérstæðum bílskúr. 
- Fjögur svefnherbergi og tvo baðherbergi.
- Rúmgóð stofa með fallegum arni, borðstofa og eldhús.
- Aukin lofthæð og einkar gott skipulag.
- Skjólsæll og gróinn garður með heitum potti.
- Frábær staðsetning, stutt í skóla, þjónustu og útivist.
V. 89,9 millj - Þórey, s. 663 2300

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 



FFllloottttt rraaðððhhúúss áá ffalllleegguumm úúttssýýniissstað í Moossffeellllssbbbæææ
SjSjónón eerrr sösös gugug rríkíkararii –– LaLaxaxatutungnggaa 3636 tttilili 5544 4 -- Tilbúiin til afafhehendndiningagagarr

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík 
Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Elín Urður s: 690 2602

Sími 512 4900 - landmark.is

Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fast. s.659 4044Halla Unnur Helgadóttir lögg fast s 659 4044 Þórey Ólafsdóttir, lögg. fast. s.663 2300

Landmark leiðir þig heim!þ g

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g

Þórarinn S: 7 700 309

OPIÐ
HÚS

SÖLUSÝNING 
sunnudaginn 4. nóvember

 kl. 14.00-15.00 

7 hús seld - 3 eftir

Húsin verða afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan.ú
Lækkað verð 54,9 mkr. 
6 herbergja hús. 4 til 5 svefnherbergi. 1 til 2 stofur. 2 baðherbergi. Möguleiki að gera auka íbúðarrými á neðri hæð.
Stærðir 203,4 til 204,6 m2. Húsin eru vönduð, byggð úr steyptum einingum með dökkum steinsalla og hallandi
hefðbundnu þaki klætt með bárujárni fyrir íslenskar aðstæður.þ j y   Húsin eru tilbúin til afhendingar.

Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum:

BYGGINGAFÉLAGBYGGINGAFG ÉÉÉLAG
MÁNALIND

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Sunnudaginn 4. nóvember  frá 14:00 - 15:00

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020

Þriggja og fjögurra herbergja íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu
Afhending í október/nóvember 2018
Allar nánari upplýsingar á staðnum verið velkomin

Guðbjörg Guðmundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

 
 

Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

 
 


