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Creditinfo - Höfðabakka 9 - 110 Reykjavík - s: 550 9600 - www.creditinfo.is

UM OKKUR
Creditinfo er ört vaxandi, alþjóðlegt fyrirtæki á sviði miðlunar fjárhags- og viðskiptaupplýsinga. Tilgangur Creditinfo er að auka virði upp-
lýsinga í þágu einstaklinga, fyrirtækja og opinberra aðila og stuðla þannig að réttri ákvarðanatöku og trausti í viðskiptum. Á Íslandi vinnum 
við í samhentu teymi í verkefnamiðaðri vinnuaðstöðu. Starfsemin er ISO 27001 vottuð, allar okkar greiningar eru unnar í vöruhúsi gagna og 
markmið okkar er bættur árangur á hverjum degi. Hjá félaginu starfa um 50 manns hérlendis og tæplega 500 manns út um allan heim.

UPPLÝSINGAÖRYGGISSTJÓRI
Við leitum að viðskiptadrifnum og kraftmiklum einstaklingi til að leiða  
stjórnkerfi upplýsingaöryggis og stöðugar umbætur hjá Creditinfo. 
Upplýsingar eru kjarninn í starfsemi okkar og öryggi þeirra því samþætt  
öllu sem við gerum. Skilvirkir ferlar eru lykill að árangri þegar kemur að  
því að skapa aukið virði fyrir viðskiptavini okkar. Öll okkar vinna byggir  
á staðreyndum og er mikilvægt að umsækjendur eigi gott með að  
greina gögn, draga af þeim ályktanir og framkvæma á grundvelli þeirra.

ÁBYRGÐ Í STARFI

•  Ábyrgð á stjórnkerfi upplýsingaöryggis

•  Greining gagna úr vöruhúsi

•  Umsjón, viðhald og eftirfylgni með innri ferlum 

HÆFNIKRÖFUR

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi, helst verkfræði

•   Mikill áhugi á viðskiptum 

•   Þekking eða reynsla af upplýsingaöryggi kostur, sér í lagi ISO27001

•   Mjög góð greiningarhæfni, færni til að taka saman tölulegar  
upplýsingar og setja þær fram á greinargóðan hátt

•   Frumkvæði, jákvæðni, kraftur, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@creditinfo.is 
merkt „Upplýsingaöryggisstjóri“. 

Starfið heyrir undir forstöðumann fjármála- og rekstrarsviðs, 
Önnu Láru Sigurðardóttur sem veitir nánari upplýsingar á 
annas@creditinfo.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2019.

VIÐMÓTSFORRITARI
Við leitum að starfsmanni í hugbúnaðargerð sem nýtur þess að forrita  
í JavaScript og React.js. Helstu verkefni snúa að forritun notendaviðmóts  
og eininga í samvinnu við hugbúnaðarteymi Creditinfo. Starfið felur í sér 
þátttöku í vöruþróunarteymum þar sem áhersla er lögð á samvinnu,  
frábæra notendaupplifun og gæði.

ÁBYRGÐ Í STARFI

•   Þróun og viðhald notendaviðmóta

•   Endurnýting og smíði á viðmótseiningum Creditinfo

•   Vinna með viðmótshönnuðum

HÆFNIKRÖFUR

•   BS/MS í tölvunarfræðum eða verkfræði  
eða mikil reynsla á þessu sviði

•   Faglegur metnaður

•   Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

•   Framúrskarandi samskiptahæfni

•   Reynsla af forritun viðmóta

•   Reynsla af JavaScript, HTML og CSS

•   Reynsla af React.js

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@creditinfo.is 
merkt „Viðmótsforritari“.

Starfið heyrir undir forstöðumann upplýsinga- og tæknisviðs,  
Ólaf Magnússon sem veitir nánari upplýsingar á olafurm@creditinfo.is.

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2019.

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  

 
 



Seltjarnarnesbær - Aðalbókari

Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns í
fallegu umhverfi sem státar af góðum
útivistarsvæðum með fjölskrúðugu fuglalífi.

Starfsemi Seltjarnarnesbæjar er skipt
niður á nokkur svið; fjárhags- og 
stjórnsýslusvið, menningar- og samskipta-
svið, félags- og þjónustusvið, íþrótta-, 
tómstunda- og æskulýðssvið og tækni- og 
umhverfissvið.

Fjárhags- og stjórnsýslusvið hefur umsjón 
og eftirlit með fjármálalegri starfsemi 
Seltjarnarnesbæjar ásamt að hafa umsjón 
með þróunarmálum og upplýsingatækni. 

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðunni
www.seltjarnarnes.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg  hjá Intellecta (ari@intellecta.is)  í síma 511-1225 og Gunnar Lúðvíksson, fjármálastjóri 
Seltjarnarnesbæjar (gunnarlu@seltjarnarnes.is) í síma 5959 100. Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019. 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfurHelstu verkefni

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

ATVINNA
Nettó á Granda leitar að jákvæðum, ábyrgðarfullum 
og kraftmiklum verslunarstjóra sem hefur gaman af 

mannlegum samskiptum.

Allar nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Halli Heiðarssyni rekstrarstjóra Nettó - hallur@samkaup.is
Umsóknir skulu berast í gegnum heimasíðu Samkaupa – www.samkaup.is (Mannauður – Atvinnuumsóknir)

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar 2019

Starfssvið: 
• Ábyrgð á rekstri verslunar.

• Samskipti við viðskiptavini og birgja.

•  Umsjón með ráðningu starfsmanna og  
almennri starfsmannastjórnun í verslun. 

• Ábyrgð á vöruframsetningu og áfyllingum.

• Ábyrgð á birgðahaldi í verslun. 

• Önnur tilfallandi störf. 

Hæfniskröfur: 

•  Marktæk reynsla af stjórnun og  
starfsmannahaldi hjá verslunar- og/eða 
þjónustufyrirtækjum. 

•  Styrkleiki í mannlegum samskiptum,  
sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni, 
reglusemi og árverkni í hvívetna. 



Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201902/348
Skjalavörður Utanríkisráðuneytið Sauðárkrókur 201902/347
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Vestfjörðum Hólmavík 201902/346
Læknanemar, sumarstörf Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201902/345
Svæfingahjúkrunarfræðingur Landspítali, svæfingadeild Fossvogi Reykjavík 201902/344
Svæfingahjúkrunarfræðingur Landspítali, svæfingadeild Hringbraut Reykjavík 201902/343
Skurðhjúkrunarfræðingur Landspítali, skurðstofur Fossvogi Reykjavík 201902/342
Skurðhjúkrunarfræðingur Landspítali, skurðstofur Hringbraut Reykjavík 201902/341
Sérfræðilæknir Landspítali, svæfinga-/gjörgæslulækn. Reykjavík 201902/340
Sjúkraliðar, sumarafleysingar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201902/339
Lögfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201902/338
Rannsóknarlögreglumenn Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201902/337
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201902/336
Hreyfistjóri Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201902/335
Sérnámslæknar í heimilislækn. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201902/334
Almennur læknir Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201902/333
Fjármálastjóri Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201902/332
Sérfræðingur tekju-/skuldatölfræði Hagstofa Íslands Reykjavík 201902/331
Sérfræðingur alþjóðleg tölfræði Hagstofa Íslands Reykjavík 201902/330
Sjúkraliðar/nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201902/329
Hjúkrunarfr./nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201902/328
Sjúkraliðar/nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201902/327
Sjúkraliðar/nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201902/326
Hjúkrunarfr./nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201902/325
Sérfræðingur lyf-/meltingarlækn. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201902/324
Aðstoðarmatráður Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201902/323
Teymisstjóri geðheilsuteymis Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201902/322
Ljósmóðir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201902/321
Aðstoðarmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201902/320
Aðstoðarmatráður  Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201902/319
Aðst. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201902/318
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201902/317
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201902/316
Aðst. í eldhús, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201902/315
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201902/314

Vélamaður 
Garðyrkjudeild Kirkjugarða 

Reykjavíkurprófastsdæma auglýsir eftir vélamanni: 

 
 

 
 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á: 
kari@kirkjugardar.is  fyrir 5. mars n.k. 
Nánari upplýsingar veitir  
garðyrkjustjóri í síma 585 2700 eða  
kari@kirkjugardar.is 

Garðyrkjufræðingur 
Garðyrkjudeild Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma 

auglýsir eftir garðyrkjufræðingi: 
 

 

 

 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á: 
kari@kirkjugardar.is  fyrir 5. mars n.k. 
Nánari upplýsingar veitir  
garðyrkjustjóri í síma 585 2700 eða  
kari@kirkjugardar.is 

 

Stöðvarstjóri móttöku- og 
flokkunarstöðvar

Capacent — leiðir til árangurs

SORPA bs. er byggðasamlag 
í eigu sveitarfélaganna á 
höfuðborgarsvæðinu og 
rekur í dag 10 starfsstöðvar. 
Öll starfsemi SORPU hefur 
hlotið gæðavottun samkvæmt 
ISO 9001, umhverfisvottun 
samkvæmt ISO 14001 og 
jafnlaunavottun skv. ÍST 85.  
Nánari upplýsingar um SORPU 
eru á www.sorpa.is.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12xxx 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Iðnmenntun og/eða iðnfræði eða sambærilegt nám sem 
nýtist í starfi. Framhaldsnám í stjórnun kostur. 
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Reynsla af áætlanagerð og kostnaðareftirliti.
Þekking á vélbúnaði er kostur. 
Þekking og reynsla af gæðakerfum æskileg.
Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptum.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta á 
einu Norðurlandamáli er æskileg. 

·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·

Umsóknarfrestur

19. febrúar 

Starfssvið:
Dagleg stjórnun og rekstur.
Starfsmannamál.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Yfirumsjón með samningum og framfylgni þeirra við 
verktaka.
Ábyrgð á virkni tækja og viðhaldsáætlunum.
Ábyrgð á að starfsemi fylgi lögum og reglum.
Skipulagning innkaupa, rýni og samþykkt reikninga.

SORPA bs. óskar að ráða öflugan einstakling í starf stöðvarstjóra móttöku- og flokkunarstöðvar fyrirtækisins í Gufunesi. 
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á endurvinnslu, endurnýtingu úrgangs og öðrum umhverfismálum. Stöðvarstjóri 
er hluti af yfirstjórn fyrirtækisins.   
Konur eru sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.
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Skíðasvæðið Hlíðarfjalli
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Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli óskar eftir að ráða umsjónarmann 
véla og tækja. Viðkomandi sinnir og hefur umsjón með flest 
öllum viðgerðum og viðhaldi á vélum, tækjum og búnaði á 
skíðasvæðinu í Hlíðarfjalli. Unnið er bæði inni á verkstæði 
og úanhúss við viðhald og viðgerðir. Um framtíðarstarf er að 
ræða. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni eru:
•  Sjá um viðhald á skíðalyftum, snjótroðurum, snjóframleiðslu-

vélum, snjósleðum og öðrum vélum og tækjum.  
•  Sjá um að panta rekstraraðföng er tengjast vélum og 

tækjum.  
•  Sinnir öðrum verkefnum sem forstöðumaður felur viðko-

mandi.

Hæfniskröfur: 
•  Sveinspróf í vélstjórn.
•  Viðkomandi þarf að einnig að hafa almennt ökupróf og 

vinnuvélaréttindi.  
•  Starfið krefst reynslu af vélvirkjun og  eða vélstjórnun. 

Þekking á  iðntölvum og viðhaldsforritum. Almenn tölvukun-
nátta.

•  Verklagni og verkreynsla nauðsynleg.
•  Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor 

og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans 
samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2018

Seyðisfjarðarkaupstaður, óskar eftir tilboðum í verkið: 

Endurnýjun knattspyrnuvallar  
við Garðarsveg

Verkið felst meðal annars í upprifi og förgun á núverandi 
yfirborðsefnum, landmótun, lagningu drenlagna, lagningu 
vökvunarkerfis, útlögn rótarlags, grassáningu og eftirfylgni.

Áhugasamir sæki um útboðsgögn á netfanginu:  
magnusb@efla.is og gefi upp nafn fyrirtækis ásamt upp-
lýsingum um tengilið. 

Gögn verða send út með rafrænum hætti frá og með mánu-
deginum 11. febrúar 2019. 

Tilboðum skal skila til bæjarskrifstofu Seyðisfjarðarkaup-
staðar, Hafnargötu 44, 710 Seyðisfirði, eigi síðar en kl. 11:00 
þriðjudaginn 5. mars 2019. Tilboð verða opnuð að við-
stöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

SEYÐISFJARÐARKAUPSTAÐUR

Starfsmenn óskast
Háfell ehf. jarðvinnuverktaki óskar eftir vélamönnum og 
verkamönnum til starfa. 

Áhugasamir sendi umsókn 
sína ásamt ferilskrá á netfangið 
agnar@hafell.is

Snyrtivöruheildssala leitar eftir samviskusömu 
og áreiðanlegu starfsfólki.

Við leitum að sölumanni. Kynningar, lagervinna og afgreiðsla og 
útkeyrsla eru einnig hluti af þessu starfi. Viðkomandi þarf helst 

að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með ljúfa framkomu, vera 
nákvæmur og eiga auðvelt með mannleg samskipti.

Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.  
Starfsemi PwC á Íslandi fer vaxandi og því leitum við að starfsfólki í fjölbreytt störf á starfstöð 
okkar í Reykjavík. PwC veitir fyrirtækjum, félagasamtökum og opinberum stofnunum fjölbreytta 
ráðgjöf og þjónustu á sviði rekstrar, skattamála, endurskoðunar og bókhalds. Þjónustan er sérhæfð 
og aðlöguð að þörfum og óskum viðskiptavina okkar. 

Vilt þú öðlast 
dýrmæta reynslu 
og vinna í frábæru 
teymi? 

Þú munt vinna að margvíslegum verkefnum á sviði ráð-
gjafar fyrir fjölbreytta flóru viðskiptavina.

Helstu verkefni:
• Áreiðanleikakannanir
• Fasteignagreiningar
• Kaup, sala og sameiningar fyrirtækja
• Verðmöt og virðisrýrnunarpróf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði viðskipta-

fræði, hagfræði eða verkfræði
• Greiningarhæfni og hæfileiki til að setja fram texta á skýr-

an hátt
• Reynsla af ráðgjöf er kostur
• Jákvæðni, frumkvæðni, sterk samskiptarhæfni og geta til 

að starfa í hóp 

Þú munt spila lykilhlutverk í frekari mótun sviðsins með 
áherslu á upplýsingatækni og viðskiptaþróun. 

Helstu verkefni:
• Vera hluti af teymi sem mótar næstu skref í ráðgjöf á sviði 

upplýsingatækni
• Þarfagreiningar og samskipti við þróunarteymi varðandi 

þínar hugmyndir
• Vera leiðandi í netöryggisúttektum og öðrum tengdum 

þáttum
• Taka þátt í samstarfi um næstu skref á sviði upplýsinga-

tækni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði upplýsingatækni sem nýtist í 

starfi 
• Þekking á rekstri tölvukerfa krafa
• Reynsla af ráðgjöf og góður árangur í starfi nauðsynleg
• Reynsla af innleiðingu kerfa og teymisvinnu um þróun 

hugmynda æskileg
• Sterk samskiptahæfni og lausnamiðuð hugsun
• Frumkvæðni, metnaður, nákvæmni og sjálfstæði í vinnu-

brögðum

Ert þú að byggja upp þinn feril í upplýsingatækni og hefur 
áhuga á ráðgjöf? Við leitum að metnaðarfullum einstak-
ling til starfa í verkefni á sviði upplýsingatækni í endur-
skoðun og tengdum verkefnum.

Helstu verkefni:
• Skoðun á kerfum, grunnþættir kerfa og aðstoð við endur-

skoðun
• Ráðgjöf til viðskiptavina vegna kerfismála
• Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d kerfisfræði eða 

tölvunarfræði
• Viðbótarmenntun á sviði reikningsskila og endurskoðunar 

kostur
• Starfsreynsla á sviði upplýsingatækni er kostur
• Metnaður til að ná árangri í starfi
• Skipulagshæfni og vönduð vinnubrögð

Ert þú sérfræðingur í bókhaldi og reiknishaldi? Innan PwC 
vinnur teymi bókara sem sér um að færa bókhald fyrir lítil, 
meðalstór og stærri fyrirtæki, sem og félagasamtök. 

Helstu verkefni:
• Færsla bókhalds og afstemmingar
• Launavinnsla
• Vsk skýrslur

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði viðskiptafræði, bókhalds eða sambærilegu
• Reynsla á sviði bókhaldsmála
• Reynsla af notkun DK viðskiptahugbúnaðar, Navision eða 

TOK
• Góð geta til að vinna í hóp og sterk ábyrgðartilfinning 
• Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum

fyrirtækjaráðgjafar Bókari

Upprennandi sérfræðingur  
í upplýsingatækni upplýsingatæknilausna

PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is

PwC á Íslandi er þekkingarfyrirtæki og hluti af stærsta alþjóðlega ráðgjafa- og endur-
skoðunarfyrirtæki heims. PwC er framsækið og veitir trausta þjónustu á sviði endur-
skoðunar, reikningsskila, fyrirtækjaráðgjafar, skatta- og lögfræðiráðgjafar.

Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur | Vestmannaeyjar

Hægt er að sækja um á vefslóðinni pwc.rada.is.

Ingibergsdóttir, sérfræðingur í mannauðsmálum  
á netfangið katrin.ingibergsdottir@pwc.com.

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk.
Öllum umsóknum verður svarað og verða þær 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.



Applications are submitted electronically via the 
Icelandair website, icelandair.is/umsokn  
no later than February 20, 2019.

Job vacancies – Icelandair Keflavík Airport
Icelandair seeks individuals for diverse and interesting jobs with the company.

Emphasis is placed on service, punctuality, flexibility and alertness. Applicants, 
in some cases, need to be ready to attend a preparatory course and pass a 
test before recruiting. 

Shift work for all positions. Employment period is from March to November 
2019, and could be longer.

All applicants must speak good English.

FURTHER INFORMATION ON AGE LIMIT AND  
QUALIFICATION REQUIREMENTS:

LOUNGE – CATERING

Job duties include preparing and serving food, passenger service, 

setting up and keeping the place clean, and receiving goods delivered to 

the Saga Lounge. A driver’s license is required. Minimum age 20 years.

FLIGHT KITCHEN – STOCK

Reception of goods, handling of items of stock and stacking merchandise 

on racks. A driver’s license is required and a machine operating license is 

preferable. Minimum age 20 years. 

GROUND OPERATIONS SUPERVISOR

Supervise ground handling service for General Aviation flights. 

Communicate with clients and arrange for all services requested. Liaise 

with service providers and suppliers for each flight. High school diploma 

preferred and good computer skills needed. Minimum age 20 years. 

LOST AND FOUND SERVICES

Provide service to passengers regarding lost baggage and other items, 

answer incoming emails and telephone calls from customers. Accept 

found items / baggage and enter into our system. Provide general service 

and information to passengers and customers. Other duties as assigned. 

High school diploma preferred and good computer skills needed.  

Minimum age 19 years. 

GARAGE

The job involves maintenance and supervision of equipment and machinery 

used in the handling of aircraft and related activities. The applicant must be 

a qualified auto mechanic, and a driver’s license is required.

RAMP SERVICES

Loading and unloading aircraft baggage and cargo. A driver’s license  

is required and a machine operating license is preferable.  

Minimum age 19 years.

Icelandair leitar að öflugum einstaklingum í fjölbreytileg og 
skemmtileg störf hjá fyrirtækinu.

Mikil áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, reglusemi, 
stundvísi, sveiganleika og árvekni. Umsækjendur þurfa í sumum tilfellum að vera 
reiðubúnir til þess að sækja undirbúningsnámskeið og standast próf áður en til 
ráðningar kemur.

Unnið er á vöktum. Ráðningartími er frá mars/apríl og fram í október/
nóvember 2019.

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM ALDURSTAKMÖRK OG 
HÆFNISKRÖFUR:

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair,  
icelandair.is/umsokn, eigi síðar en  
20. febrúar 2019.

SAGA BIÐSTOFA – VEITINGAR
Starfið felst m.a. í því að undirbúa veitingar og bera þær fram, þjónustu 
við farþega og halda staðnum snyrtilegum. Einnig móttöku varnings fyrir 
Saga biðstofu. Góð íslensku- og/eða enskukunnátta. Lágmarksaldur: 20 ár, 
almenn ökuréttindi.

FLUGELDHÚS – LAGER
Almenn lagervinna, móttaka varnings og vöruafgreiðsla af lager. 
Góð íslensku- og/eða enskukunnátta. Almenn ökuréttindi skilyrði, 
vinnuvélaréttindi æskileg. Lágmarksaldur: 20 ár.

FLUGÞJÓNUSTA – UMSJÓNARAÐILI
Þjónusta og afgreiðsla við einka- og leiguflugvélar. Góð samskipti 
við viðskiptavini innanlands sem og erlendis. Lágmarksaldur: 20 ár. 
Stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði. Mjög góð enskukunnátta og góð 
tölvukunnátta.

FARANGURSÞJÓNUSTA
Almenn þjónusta við farþega, skýrslutaka vegna farangurs og skráning 
lausamuna sem gleymst hafa um borð í flugvélum. Lágmarksaldur er 19 ár, 
stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði. Mjög góð enskukunnátta og þriðja 
mál æskilegt. Góð tölvukunnátta sem nýtist í starfi er skilyrði.

TÆKJAVERKSTÆÐI
Starfið felst m.a. í viðhaldi og eftirliti tækjabúnaðar og véla sem notaðar 
eru við afgreiðslu flugvéla og tengda starfsemi. Umsækjandi þarf 
að hafa framhaldsskólamenntun s.s. bifvélavirkjun, vélstjórn og/eða 
vélvirkjun. Æskilegt er að umsækjandi sé vanur almennum vinnuvélum og 
bílaviðgerðum. Umsækjandi þarf að búa yfir góðri íslensku- og enskukunnáttu 
sem og tölvukunnáttu. Almenn ökuréttindi og vinnuvélaréttindi.

HLAÐDEILD
Starfið felst m.a. í hleðslu og afhleðslu flugvéla á töskum og frakt.
Lágmarksaldur: 19 ár. Almenn ökuréttindi og vinnuvélaréttindi æskileg. 
Enskukunnátta skilyrði.

KOMDU Á FLUG MEÐ OKKUR
Störf hjá Icelandair á Keflavíkur flugvelli 2019
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Eldhús-Eldhús
Óskum eftir að ráða matreiðslumann eða manneskju vana 

eldhússtörfum í eldhúsið okkar Hjá Dóra í Mjódd. 
Íslensku kunnátta nauðsynleg.

Uppl. í síma 557 3910 eða á staðnum mánudaga-föstudaga.

Tæknimaður
Multivac ehf selur og þjónustar Multivac pökkunarvélar 
ásamt því að vera sölu og þjónustuaðili hjá mörgum leiðandi 
vélaframleiðendum í matvælaiðnaði sem eru í samstarfi við 
Multivac á heimsvísu. 

Við leitum að sérhæfðum tæknimanni, helst með menntun í 
rafvirkjun, vélfræði eða sambærilegum iðnaði. Umsækjandi 
þarf helst að hafa 2-4 ára starfsreynslu í rafvirkjun og/eða 
viðhaldsvinnu við framleiðsluvélar. 

Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur og lausnamiðaður 
með góða þjónustulund. 

Starfið felur í sér mikil samskipti við viðskiptavini og vinnu á 
vettvangi. Þjónustan er talsvert sérhæfð og í upphafi er unnið 
í nánu samstarfi við aðra starfsmenn félagsins, bæði hér 
heima og erlendis. Viðkomandi þarf að vera tilbúin að ferðast 
því starfsþjálfun fer að hluta til fram erlendis.

Í boði er starf hjá metnaðarfullu alþjóðlegu fyrirtæki í stöðugri 
framþróun. 

Áhugasamir sendið starfsumsókn og ferilskrá á  
magnus.sigurdsson@is.multivac.com

Svið lagalegs eftirlits og vettvangsathugana vinnur þvert á önnur eftirlitssvið Fjármálaeftirlitsins. Á sviðinu starfar öflugur hópur lögfræðinga að fjölbreyttum verkefnum er varða lagalegt eftirlit með fjármálafyrirtækjum, vátryggingafélögum, lífeyrissjóðum og öðrum eftirlitsskyldum aðilum á fjármála-markaði. Verkefnin eru einkum tengd starfsleyfum, virkum eignarhlutum, aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, hæfismötum, starfsemi yfir landamæri, samrunum og veitingu umsagna um samþykktir og reglur lífeyrissjóða. Auk þess kemur lagalegt eftirlit að margvíslegum lagalegum álitamálum tengdum starfsemi eftirlitsskyldra aðila og tekur þátt í vinnu við setningu laga, reglna og tilmæla.Leitað er að lögfræðingi sem hefur reynslu af eftirliti eða störfum á fjármálamarkaði og býr yfir góðri samskiptahæfni. 
Starfssvið• Lagalegt eftirlit með eftirlitsskyldum aðilum, m.a. verkefni tengd starfsleyfum, virkum eignarhlutum, aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka• Lögfræðiráðgjöf í álitamálum tengdum starfsemi eftirlitsskyldra aðila til annarra sviða• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
Menntunar- og hæfnikröfur• Meistara- eða embættispróf í lögfræði• Þekking á stjórnsýslurétti og löggjöf á fjármálamarkaði• Reynsla af eftirlitsstörfum eða störfum tengdum fjármálamarkaði• Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar er æskileg • Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum• Frumkvæði, öguð vinnubrögð, ábyrgð, sjálfstæði og metnaður í starfi• Hæfni til að tjá sig og miðla upplýsingum í ræðu        og riti á íslensku og ensku

LÖGFRÆÐINGUR Í 
LAGALEGU EFTIRLITI 

  Þekkir þú löggjöf á 
fjármálamarkaði?

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Frekari upplýsingar veita Linda Kolbrún Björgvinsdóttir, forstöðumaður lagalegs eftirlits (linda@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson, mannauðsstjóri (arni@fme.is).Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Sérfræðingur á sviði loftslagsmála
Á skrifstofu hafs, vatns og loftslags í umhverfis- og 
auðlindaráðuneytinu er laus til umsóknar staða sérfræðings í 
loftslagsmálum. Um fullt starf er að ræða. Starfið felst einkum í 
útfærslu og eftirfylgni á alþjóðlegum skuldbindingum og markmiðs 

um kolefnishlutleysi og vinnu við eftirfylgni reglna á sviði loftslags- 
mála. Starfið er fjölbreytt og krefjandi í vaxandi málaflokki sem 
kallar á mikla samvinnu og samstarf við aðila innan sem utan 
stjórnkerfisins, auk þátttöku í alþjóðastarfi.

Starfssvið:
• Umsjón með eftirfylgni áætlana og skýrslugerð og þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð í 

loftslagsmálum
• Framkvæmd á regluverki loftslagsmála, þ.m.t. á reglum sem Ísland tekur upp á sviði 

EES-samningsins varðandi takmarkanir á losun, kolefnisbindingu og landnotkun og skýrslugerð
• Þátttaka í vinnslu lagafrumvarpa og reglugerða
• Samskipti við stjórnvöld, hagsmunaaðila og aðra
• Alþjóðlegt samstarf, þ.m.t. norrænt samstarf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf eða sambærilegt háskólapróf, sem nýtist í starfi
• Þekking á loftslagsmálum 
• Þekking og reynsla í stjórnsýslu, þ.á m. á EES-samningnum, er kostur
• Frumkvæði, færni í stefnumótun, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Góð samskiptahæfni og geta til að vinna undir álagi
• Mjög gott vald á ritaðri og talaðri íslensku
• Mjög góð kunnátta í ensku og góð kunnátta í einu Norðurlandamáli

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

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og 
fjármálaráðherra. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2019
 
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn sína til umhverfis- og auðlindaráðuneytis, 
Skuggasundi 1, 101 Reykjavík eða rafrænt á postur@uar.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri skrifstofu hafs, vatns og 
loftslags, netfang hugi.olafsson@uar.is. 





Rafmagnshönnuður
Orbicon Arctic óskar eftir rafmagns- verkfræð-

ing/tæknifræðing eða rafiðnfræðing á skrifstofu 
okkar á Íslandi. 

Nánari upplýsingar eru að finna á job.is, face-
book síðu okkar eða hjá Ármanni Halldórssyni í 
s. 8880510, arma@orbicon.is.  
Umsóknarfrestur er til 18.2.2019.

Um Orbicon Arctic 
Orbicon Arctic er alhliða verkfræðistofa í örum 

vexti sem sinnir verkefnum á sviði innviða, 
mannvirkja og byggðatækni á Íslandi og 
Grænlandi. Stofan er rekin sem sjálfstæð 

rekstrareining undir móðurfyrirtækinu Orbicon 
sem er með skrifstofur í Danmörku og Svíþjóð  

Hjá Orbicon Arctic starfa um 21 tækni- og 
verkfræðingar, deilt niður á skrifstofur okkar 
í Grænlandi og á Íslandi. Hjá móðurfyrirtæki 
okkar í Danmörku starfa tæplega 600 manns. 

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Aðstoð í mötuneyti í Kópavogsskóla
Aðstoðarskólastjóri í Snælandsskóla
Deildarstjóri í Snælandsskóla
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla
Skólaliði í Álfhólsskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Álfatún
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Efstahjalla 
Leikskólakennari í Kópastein
Leikskólakennari í Sólhvörf
Stjórnsýslusvið
Innheimtufulltrúi í �ármáladeild
Sérfræðingur í �ármáladeild
Verkefnastjóri íbúatengsla
Sundlaugar
Karlkyns baðvörður í Kópavogslaug
Velferðarsvið
Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu
Starfsfólk á heimili fyrir fatlaða
Þroskaþjálfi eða fagaðili

Umsóknir ásamt upplýsingum um störfin 
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Guðríðarstíg 2-4
113 Reykjavík
lota@lota.is
www.lota.is
Sími 560 5400

Hæfniskröfur:
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

• Hæfni í teymisvinnu
• Almennur áhugi og löngun til að skilja og vinna með lýsingu
• Sérstakur áhugi á áhrifum ljóss á manneskjur og á rýmisupplifun
• Stafræn teiknikunnátta

• Menntun og/eða reynslu í lýsingarhönnun
• Hönnunarmenntun frá viðurkenndum skóla
• Hæfni í uppsetningu á hönnunartillögum
• Hæfni til að greina rými og notkun svæða
• Færni í lýsingar reikniforriti

Umsóknarfrestur:
er til og með 24. feb. 2019 og senda skal umsóknir ásamt ferilskrá á erlen@lota.is 
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

LOTA er meðal framsæknustu þekkingarfyrirtækja á Íslandi og tekst á 
við fjölda verkefna hérlendis og erlendis. Í frábærum hópi starfsfólks, 
með snjöllu og skilvirku verklagi  veitum við framúrskarandi 
þjónustu og treystum okkar orðspor.

Mikið er lagt upp úr að veita góðan aðbúnað og andrúmsloft á 

STERK – SNÖRP – SKEMMTILEG

Vegna mikilla og spennandi verkefna framundan í lýsingarhönnun leitum 

við að aðila sem hefur brennandi áhuga á því sviði. 

Núverandi verkefni okkar eru meðal annars hönnun nýs Landspítala, 

bæði meðferðarkjarna og rannsóknarhúss, götu og svæðislýsing ásamt 

safnalýsingu.

Reynsla og menntun eru kostir en alls ekki kröfur, aðaláherslu leggjum 

við á áhuga og möguleika sem framtíðar starfsmaður hefur fram að færa.

Lýsingarhönnuður

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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ASKO hefur fært Norðmönnum matvörur fra árinu 1866 og telur í dag 3300 starfs-
menn. ASKO starfrækir 13 útibú víða um Noreg, Frá Lillesand i suðri til Tromsø í 
norðri. 

ASKO Rogland AS er leiðandi heildsölu- og dreifingarfyrirtæki með yfir  
5 milljarða veltu árlega.

Markaðurinn eru matvöruverslanir, birgjar, mötuneyti og veitingahús innan 
svæðissins frá Bømlo í norðri og allt til Moi i suðri. Fyrirtækið sjálft er staðsett í 
Skurve i Gjesdal (ca 30 mínútur fra Stavanger). 

Blundar ævintýraþráin í þér?  
Við óskum eftir íslenskum  
atvinnubílstjórum í sumar!

Við bjóðum: 
• Örugga vinnu frá 1.júní og út ágúst og jafnvel fasta vinnu 
   eftir sumarið
• Flug til Noregs (svo fremi sem unnið er út samningstíma) 
• Húsnæði til leigu, í göngufæri við fyrirtækið 
• Aðgang að æfingasal, squashsal og sauna
• Íslenskan tengilið

Hæfniskröfur: 
• Ökuréttindaflokkur C og CE (meiraprófið) 
• Vandvirkni, þjónustulipurð og snyrtimennska
• Reynsla
• Góð norsku/sænsku/dönsku -kunnátta eða mjög góð enska

Helstu verkefni:
• Lestun og losun 
• Dreifing á vörum til viðskiptavina 
• Að vera góður fulltrúi ASKO fyrir viðskiptavini 

Nánari upplýsingar veitir Sigrid Thors í síma 0047 95 55 17 17 

Áhugasamir sendi stutta ferilskrá ásamt nöfnum og síma- 
númerum til meðmælenda til: sigrid.thors@asko.no 

Sérfræðingur í stafrænni persónuvernd 

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

Reykjavíkurborg auglýsir eftir sérfræðingi í persónuvernd með brennandi áhuga á tækni og stafrænum miðlum.
Viðkomandi mun vinna að innleiðingu og framfylgd laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018. Meðal 
verkefna sérfræðingsins er áhættugreining og trygging á upplýsingaöryggi og réttri meðferð persónugreinanlegra gagna í sam-
starfi við starfsmenn og aðra sérfræðinga Reykjavíkurborgar.

Um er að ræða nýtt starf og hefur viðkomandi starfsmaður tækifæri til að útfæra, móta og þróa starfið. Starfið er hluti af staf-
rænni vegferð Reykjavíkurborgar og allsherjar umbreytingu á þjónustu hennar. Í boði er fjölskylduvænn, fjölbreyttur og lifandi 
vinnustaður sem býður upp á skemmtilegt starfsumhverfi.

Helstu verkefni og ábyrgð
•  Innleiðing og eftirfylgni persónuverndarstefnu í upplýsinga-

tækni- og þjónustuumhverfi Reykjavíkurborgar.
•  Ráðgjöf um val á eða breytingu á kerfum, ferlum eða  vefjum. 
•  Þátttaka í setningu og eftirfylgni árangursmarkmiða borgar-

innar.  
•  Þátttaka í endurskoðun og gerð ferla. 
•  Þátttaka í innleiðingu og viðhaldi innra skýrslugerðarkerfis.
•  Samstarf við aðra persónuverndarfulltrúa borgarinnar vegna 

málefna er varða persónuvernd og meðferð gagna.

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði upplýsinga-

tækni eða lögfræði.
•  Þekking og skilningur á upplýsingatæknimálum og 

upplýsinga öryggi.
•  Áhugi á stafrænni tækni og áskorunum er henni fylgja.
•  Þekking á lögum um persónuvernd og vinnslu persónu-

upplýsinga nr. 90/2018 svo og reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 2016/679.

•  Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur. 
•  Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti. 
•  Hæfni í mannlegum samskiptum. 
•  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Óskar J. Sandholt, skrifstofustjóri Skrifstofu þjónustu og reksturs Reykjavíkurborgar  
í síma 411 1058 eða í gegnum tölvupóstfangið oskar.j.sandholt@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 20.02.2019.

Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast i gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
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Isavia óskar eftir að ráða kraftmikinn og áhuga-
saman launafulltrúa til að sjá um launavinnslu 
og ýmis starfsmannatengd mál. Um er að ræða 
skemmtilegt og krefjandi starf í fjölbreyttu og 
alþjóðlegu umhverfi. Um tímabundið starf vegna 
fæðingarorlofs er að ræða.

Upplýsingar um starfið veitir Róberta  
Maloney deildarstjóri kjaramála. 
roberta.maloney@isavia.is

Hæfniskröfur:
• Reynsla af launavinnslu er æskileg
• Þekking og reynsla af tímaskráningarkerfi  
 er æskileg
• Færni í Excel og Word ásamt góðri  
 þekkingu á helstu tölvuforritum
• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
• Samskiptahæfileikar,  góð og örugg 
 framkoma

L A U N A F U L L T R Ú I

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 ber Jafnlaunamerkið með stolti enda  
 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum og málefnalegum rökum.



Skólastjóri Djúpavogsskóla
Staða skólastjóra Djúpavogsskóla er laus til umsóknar.   
Djúpavogsskóli er sameinaður grunn- og tónskóli. 
Nýr skólastjóri þarf að geta hafið störf eigi síðar en  
1. ágúst nk. Djúpavogsskóli er heildstæður grunnskóli 
með ríflega 70 nemendur frá Djúpavogi og aðliggjandi 
dreifbýli þaðan sem nemendum er ekið í skólabíl.   
Í tónskólanum í vetur eru um 35 nemendur. 
Skólinn er að taka fyrstu skrefin í innleiðingu á  
„Uppeldi til ábyrgðar“ auk þess sem skólinn, 
fyrstur skóla á Íslandi, er að innleiða hæglætisstefnuna 
Cittaslow inn í allt skólastarfið. Frekari upplýsingar má 
finna á:  
https://djupivogur.is/Thjonusta/menntun/Grunnskoli/  
og https://djupivogur.is/Thjonusta/menntun/Tonskoli/

Í Djúpavogshreppi eru u.þ.b. 475 íbúar.  
Nánari upplýsingar um sveitarfélagið er að finna  
á heimasíðunni https://www.djupivogur.is 

Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að  
viðhalda og byggja upp öflugt skólasamfélag af  
dugnaði og atorku samkvæmt gildandi fræðslustefnu, 
með virðingu, metnað og gleði að leiðarljósi.

Helstu verkefni og ábyrgð: 
Veita faglega forystu og leiða þróun skólastarfs í grunn- 
og tónskóla til framtíðar í samræmi við fræðslustefnu 
sveitarfélagsins, aðalnámskrá grunnskóla, aðalnám-
skrá tónlistarskóla og lög og reglugerðir um grunn- og 
tónlistarskóla.  Hafa umsjón með daglegu starfi í lengdri 
viðveru sem er í boði fyrir 1.-3. bekk frá 13:10 – 16:00.  
Menntunar- og hæfnikröfur: 
Leyfisbréf sem grunnskólakennari og farsæl 
kennslureynsla í grunnskóla.
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða farsæl  
stjórnunarreynsla.
Færni og reynsla í starfsmannastjórnun, stefnumótun og 
áætlanagerð og vilji til að taka þátt í þróun skólastarfs.
Hæfni í samskiptum, jákvæðni og metnaður.
Reynsla í fjármálastjórnun kostur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samninganefndar 
sveitarfélaga (SNS) og Skólastjórafélags Íslands (SÍ).
Næsti yfirmaður er sveitarstjóri.
Umsóknarfrestur er til 1. apríl nk. Umsóknum skal skila á 
netfangið sveitarstjori@djupivogur.is.
Með umsókn skal skila starfsferilskrá, nöfnum 2 umsa-
gnaraðila, stuttri kynningu á umsækjanda og grein-
argerð þar sem umsækjandi gerir grein fyrir sýn sinni á 
skólamál og faglegri reynslu og getu sem nýtist í starfi. 
Umsækjandi þarf að veita leyfi til upplýsingaöflunar úr 
sakaskrá. Sveitarstjóri gefur fúslega frekari upplýsingar 
í síma 470-8700 og 843-9889
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Réttur áskilinn til að hætta 
við ráðningu og/ eða auglýsa stöðuna að nýju.

STARF Í TÆKNIDEILD SS 
Á HVOLSVELLI

Áhugasamir sæki um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is fyrir 25. febrúar nk.

Frekari upplýsingar um starfið gefur Benedikt Benediktsson í síma 866-5270 og 
í netfangi benedikt@ss.is.

Sláturfélag Suðurlands er 112 ára, öflugt og framsækið 
matvælafyrirtæki í eigu búvöruframleiðanda á Suður- og 
Vesturlandi og almennra hluthafa. Höfuðstöðvar þess eru í 
Reykjavík og þar er auk skrifstofu, markaðs- og söludeildir. 
Á Hvolsvelli er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt 
frystihúsi og vörudreifingu kjötvara. Á Selfossi rekur 
félagið sláturhús ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.

Sláturfélag Suðurlands leitar að starfsmanni til að stýra í viðhalds- og 
tæknideild félagsins á Hvolsvelli. Við leitum að kraftmiklum og jákvæðum 
einstaklingi til að bætast í öflugan hóp SS fólks á góðum vinnustað. 

STARFSLÝSING

• Yfirumsjón með viðgerðum véla og 
 tækja og fyrirbyggjandi viðhaldi

• Innkaup og utanumhald með 
 varahlutalager

• Samskipti við birgja og verktaka

• Skipuleggur viðhaldsverkefni

• Umsjón með umhverfisþáttum

• Önnur tilfallandi verkefni

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Hefur menntun sem nýtist í starfi 
 og/eða reynslu af vélaviðgerðum

• Skipulagshæfileikar og geta til að 
 vinna sjálfstætt

• Jákvæðni, góðir samskiptahæfileikar 
 og rík þjónustulund

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.
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Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti skrifstofustjóra á 
skrifstofu hagmála- og fjárlaga í heilbrigðisráðuneytinu. 

Skrifstofustjóri í heilbrigðisráðuneytinu 

Hlutverk skrifstofu hagmála og fjárlaga er að undirbyggja stefnumarkandi ákvarðanir ráðherra og hafa heildasýn yfir fjárreiður 
stofnana og annarra fjárlagaliða sem heyra undir ráðuneytið. Þá leggur skrifstofan mat á hagkvæmni verkefna og þann kostnað 
sem kann að lenda á ríkissjóði verði frumvörp að lögum. Í þessu felst m.a. ábyrgð á gerð fjárlagatillagna og rekstrar- og 
framkvæmdaáætlana og eftirlit með framkvæmd fjárlaga. Þá annast skrifstofan greiningu og úrvinnslu gagna, upplýsingaöflun og 
framsetningu tölfræðilegar upplýsinga. 
 
Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. 
Skipað verður í embættið til fimm ára. 
 

Umsóknarfrestur er til 25. febrúar 2019. 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið eru á starfatorgi 
Stjórnarráðsins, www.starfatorg.is  

 

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is



Reykjavíkurborg 
óskar eftir starfsfólki í 
fjölbreytt afleysinga- 
og sumastörf. Störfin 
eru margvísleg og 
snerta daglegt líf 
borgarbúa með 
ýmsum hætti. 

Sumarstörf 25.02.2019

Reykjavíkurborg

Umsóknarfrestur til:

reykjavik.is/sumarstorf
Nánari upplýsingar:
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> Bókari óskast í hlutastarf

Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar nk. Tekið er á móti umsóknum á vef Samskipa, www.samskip.is, 
og eru umsækjendur beðnir um að skila þar inn ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir 
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu, hæfni og eiginleika.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur R. Ingólfsson, forstöðumaður hagdeildar Samskipa,
ingolfur.runar.ingolfsson@samskip.com

Samskip óska eftir að ráða bókara í 60% hlutastarf í hagdeild. Starfið felur í sér færslu 
bókhalds, reikningagerð, afstemmingar og önnur störf er snúa að bókhaldi og uppgjörsvinnu.

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með hagkvæmni að 
leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga og flutningatengdrar þjónustu. 
Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við 
leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við 
upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Hæfnikröfur
• Viðurkenndur bókari og/eða hagnýt reynsla af 

bókhaldsstörfum
• Haldgóð þekking á fjárhagsbókhaldi
• Góð þekking á Microsoft Office (Excel), þekking á  

SAP fjárhagskerfi kostur
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Eiginleikar
• Frumkvæði, nákvæmni og  sjálfstæð 

vinnubrögð 
• Rík þjónustulund og skipulagshæfni
• Hæfni í mannlegum samskiptum og geta 

til að starfa í hóp

Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir



Bókhaldskerfa og gagnagrunns sérfræðingur.
Sérfræðingur með áralanga reynslu í rekstri og viðhalds 

bókhaldskerfa og viðhalds gagnagrunna leitar að starfi við 
hæfi eftir langa veru erlendis við sömu störf.  Sérþekking og 
vel heppnuð reynsla við að leysa hraðavandamál tölvukerfa 

fyrirtækja af öllum stærðum og gerðum, frá 5 notendum uppí 
3 þúsund.  Unnið aðallega við Microsoft bókhaldskerfin og 

gagnagrunna eða allar útgáfur frá 1985 og til  dagsins í dag. 
Áhugasamir vinsamlega leggi in viðeigandi upplýsingar á afgr. 
Fréttablaðsins fyrir 15. febrúar merkt „MS-Sérfræðingur-0902“

Sumarafleysingar 2019
Umsóknarfrestur er til 1. mars 2019

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) óskar eftir  
starfsfólki í sumarafleysingar á starfsstöðvum  
stofnunarinnar á Blönduósi, Sauðárkróki,  
Fjallabyggð, Dalvík, Akureyri og Húsavík.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á vef stofnunar-
innar www.hsn.is eða á www.starfatorg.is. 

Um er að ræða 
●  hjúkrunarfræðinga/nema
●  ljósmæður
●  sjúkraliða/nema
●  starfsfólk í aðhlynningu
●  móttökuritara
●  læknaritara

●  heilbrigðisritara
●  húsumsjón
●  félagsliða og önnur störf 

s.s. í eldhúsi, ræstingu og 
þvottahúsi. Störfin eru á 
heilsugæslu-, hjúkrunar- 
og sjúkrasviðum HSN. 

Háskólasetur Vestfjarða leitar að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf fagstjóra nýrrar 
námsleiðar í sjávarbyggðafræði (Coastal Communities and Regional Development). Námsleiðin er 
sambærlileg alþjóðlegri, þverfaglegri námsleið á meistarastigi í haf- og strandsvæðastjórnun 
(Coastal and Marine Management), sem nú þegar er kennd við Háskólasetrið, með um 40-50 
virkum meistaranemum ár hvert. Báðar námsleiðirnar eru í samstarfi við Háskólann á Akureyri. 

Fagstjóri vinnur í litlu en framsæknu háskóla- og 

rannsóknarumhverfi á Ísafirði og hefur rík tækifæri 

til að sýna frumkvæði með það að markmiði að 

skapa framúrskarandi náms- og vinnuumhverfi fyrir 

alþjóðlegan nemendahóp. Fagstjóri skipuleggur 

kennslu, viðheldur tengslum við samstarfsaðila 

námsins og forleiðbeinir nemendum í meistara-

prófsritgerðum. Starfið krefst mikillar skipulags-

hæfni, faglegra vinnubragða og vilja til að veita 

frábæra þjónustu. Starfið krefst sérlega mikillar 

samstarfshæfni enda eiga námsleiðirnar tvær 

að ganga í takt. Fagstjórinn þarf að fylgjast 

vel með lokaritgerðarvinnu nemenda í náinni 

samvinnu við leiðbeinendur og þarf til þess að 

hafa góða faglega yfirsýn sem og þekkingu á 

helstu rannsóknaraðferðum í mannvistarlandfræði, 

félags vísindum og/eða hagfræði. Æskilegt er að 

fagstjóri hafi reynslu af að leiðbeina nemendum á 

meistarastigi. Til greina kemur að fagstjórinn taki 

að sér einhverja kennslu. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Þverfræðileg menntun og/eða rannsóknarreynsla á 

viðeigandi sviði

• Meistarapróf eða doktorspróf

• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

• Skipulagshæfni

• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi

• Reynsla af rannsóknarvinnu og leiðbeiningu 

lokaritgerða æskileg

• Góð enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta í íslensku 

æskileg

Við mat á umsóknum er tekið mið af því hversu vel 

viðkomandi uppfyllir þarfir Háskólaseturs með hliðsjón 

af því að námsleiðirnar tvær þróist á svipaðan hátt. 

Háskólasetrið áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Nýr fagstjóri þarf að geta hafið störf í síðasta lagi á 

haustmisseri 2019. Upplýsingar veitir Peter Weiss, 

forstöðumaður, í síma 450 3045 eða weiss@uw.is.

Umsóknir með ritaskrá, skrá yfir kennslureynslu og 

önnur akademisk störf, ef við á, sendist í tölvupósti á 

weiss@uw.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28.02.2019.

www.uw.is

Fagstjóri meistaranáms: Sjávarbyggðafræði

VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ 
ÖFLUGUM STJÓRNANDA

Forstöðumaður Póstmiðstöðvar

Pósturinn óskar eftir að ráða öflugan einstakling til starfa sem forstöðumann póstmiðstöðvar. Póstmiðstöðin er stærsta vinnslu- og flokkunareining 
Póstsins og þar fer fram vinnsla á stærstum hluta af innlendum sendingum ásamt öllum sendingum til og frá útlöndum.

Forstöðumaður póstmiðstöðvar ber ábyrgð á gæðum, verklagi og þróun vinnsluferla í samræmi við vöruþróun Póstsins. Starfið felur í sér mikla samvinnu 
við ýmsar deildir og starfsstöðvar um allt land.

Helstu verkefni:
- Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
- Framleiðslustýring og þróun vinnsluferla
- Samskipti við erlendar póststjórnir
- Daglegur rekstur Póstmiðstöðvar

Hæfniskröfur:
- Reynsla af rekstri og þróun vinnsluferla
- Reynsla af stjórnun
- Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
- Lausnamiðuð hugsun
- Góðir samskiptahæfileikar
- Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli
- Háskólamenntun á sviði rekstrar, viðskipta- eða önnur menntun sem nýtist í starfi

Pósturinn hefur hlotið Jafnlaunavottun og er með Gullmerki 
jafnlaunaúttektar PwC. Hvetjum konur jafnt sem karla að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 2019. Tekið er á móti umsóknum á umsóknarvef Póstsins, www.postur.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veitir: Ása Dröfn Fox Björnsdóttir, mannauðssérfræðingur, í netfangi asadrofn@postur.is.



Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar- 

og þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra vinnuföt, Vatn og Veitur og S. Guðjónsson. Hjá félaginu starfa yfir 125 manns

í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Grundartanga, á Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins

eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK

Klettagörðum 25 

Sími 5 200 800

SELFOSSI

Eyravegi 67

Sími 4 800 600

AKUREYRI

Draupnisgötu 2

Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI

Nesbraut 9

Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ

Hafnargötu 52

Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI

Bæjarhrauni 12

Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA

Mýrarholtsvegi 2

Sími 5 200 830
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Hæfniskröfur: 

• Mikil þjónustulund

• Reynsla af sölu- og markaðsstörfum

• Markaðshugsun

• Frumkvæði

• Samskiptahæfni

• Menntun og reynsla í iðnaði æskileg

Rekstrarstjóri á Reyðarfirði
Johan Rönning óskar eftir að ráða þjónustulundaðan rekstrarstjóra til starfa í útibúi sínu á Reyðarfirði. 

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi. Johan Rönning hefur verið valið 

fyrirmyndarfyrirtæki VR átta ár í röð ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins undanfarin sjö ár. 

Johan Rönning hlaut einnig jafnlaunavottun árið 2013, eitt af fyrstu fyrirtækjum á landinu til að hljóta 

slíka viðurkenningu. Í dag hefur BSI jafnlaunavottun tekið við þessari viðurkenningu og er Johan Rönning 

vottað af þeim staðli. Fyrirtækið leggur mikið upp úr heiðarlegum og opnum samskiptum.

Starfið felst í: 

• Sölu og þjónustu við viðskiptavini á sviði rafiðnaðar, 

   verkfæra og fleiru

• Umsjón með daglegum rekstri og þátttaka í stefnumótun 

   fyrirtækisins

• Sölu- og rekstrarstjórnun

• Tilboðsgerð og tækniráðgjöf

• Starfsmannahaldi

Upplýsingar um starfið veitir Helgi Guðlaugsson – í síma 5 200 800 

eða helgig@ronning.is

Umsóknum skal skilað fyrir 18. febrúar.

www.ronning.is

Er kraftur í þér?

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist starfi
• Reynsla af hugbúnaðarinnleiðingu og þróun skilyrði
• Góð tækniþekking skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Greiningarhæfileikar 
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Verkefnastýring í upplýsingatækni og viðskiptaþróun
• Stefnumótandi vinna í upplýsingatækni
• Markmiðasetning og samhæfing verkefna
• Greiningar, áætlanagerð, eftirfylgni og árangursmat
• Samskipti við fagaðila 

Hey Iceland og Bændaferðir óska eftir að ráða drífandi og 
skipulagðan einstakling í stöðu verkefnastjóra á sviði 
upplýsingatækni og viðskiptaþróunar.  

Viðkomandi þarf að hafa haldgóða reynslu af innleiðingu 
hugbúnaðar og geta tileinkað sér nýja tækni fljótt og örugglega. 
Lykileiginleikar sem leitað er eftir eru skipulagshæfni, áhugi á 
tækni og umbótum, ásamt faglegri framkomu.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Áhugasamir umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá 
á netfangið atvinna@heyiceland.is fyrir 17. febrúar. 

Hey Iceland og Bændaferðir eru vörumerki Ferðaþjónustu bænda hf. sem er 
leiðandi fyrirtæki í ferðaþjónustu. 
Fyrirtækið á sér yfir 30 ára sögu og býður upp á breitt úrval ferða og afþreyingar 
ásamt gistingu allt í kringum landið á um 180 gististöðum af ýmsu tagi. Einnig 
eru í boði innihaldsríkar pakkaferðir með íslenskri fararstjórn um allan heim, þar 
sem farþegar njóta góðs félagsskapar og kynnast menningu og náttúru merkra 
áfangastaða.

Hey!
Ert þú drífandi verkefnastjóri? heyiceland.is baendaferdir.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is
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Klæðskeri/Kjólasveinn
Northwear leitar að reynslugóðum einstaklingi í 50% eða 
100% starf í fyrirtækjadeild.

Starfssvið:
- Mátun og máltaka 
- Almenn þjónusta við viðskiptavini
- Samskipti við framleiðendur

Hæfniskröfur:
- Sveinspróf/meistari í klæðskurði eða kjólasaum eða  
 sambærileg menntun
- Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
- Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku 
- Almenn tölvukunnátta
- Stundvísi og skipulagshæfileikar

Northwear er í dag leiðandi fyrirtæki á Íslandi í framleiðs-
lu og sölu á einkennis- og starfsmannafatnaði auk þess að 
reka öfluga heildsöludeild með þekkt fatamerki s.s.
Wrangler.

Umsóknir berist til godi@northwear.is fyrir 17. febrúar.

Northwear ehf, Sundaborg 7-9 / 104 Reykjavík / 
Sími 511 4747 / www.northwear.is 

Sérfræðingur á sviði loftslagsmála Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201902/313
Sérfræðingur í fráveitumálum Umhverfisstofnun Reykjavík 201902/312
Deildarstjóri launadeildar Háskóli Íslands Reykjavík 201902/311
Lektor ljósmóðurfræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201902/310
Lektor japönsk fræði Háskóli Íslands, Hugvísindasvið Reykjavík 201902/309
Nýdoktor Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201902/308
Sjúkraliði heilsugæsla Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201902/307
Forritari Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201902/306
Lyfjafræðingur Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201902/305
Eftirlitsmaður Matvælastofnun Akureyri 201902/304
Sérfræðingur í upplýsingatækni Matvælastofnun Selfoss 201902/303
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Ísafjörður 201902/302
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, vöknun Reykjavík 201902/301
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, vöknun Reykjavík 201902/300
Sérfræðilæknir Landspítali, hjartalækningar Reykjavík 201902/299
Sálfræðingur Landspítali, sálfræðiþjóðnusta Reykjavík 201902/298
Hjúkrunarfræðingur dagvinna Landspítali, blóð-/krabbameinslækn. Reykjavík 201902/297
Sjúkraliði dagvinna Landspítali, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201902/296
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Laugarásinn  Reykjavík 201902/295
Sjúkraliði dagvinna Landspítali, blóð- /krabbameinslækn. Reykjavík 201902/294
Lífeindafræðingur Landspítali, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201902/293
Lífeindafræðingur hjartaómun Landspítali, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201902/292
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201902/291
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Stykkishólmur 201902/290
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201902/289
Yfirlandvörður Breiðamerkursandi Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201901/288
Skrifstofustjórar Félagsmálaráðuneytið Reykjavík 201901/287

Hópstjóri í 
notendaþjónustu 

Við hvetjum jafnt konur sem karla 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 21. febrúar 2019.

Orkuveita Reykjavíkur  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  Sími • Tel. +354 516 6100  •  www.or.is

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

OR og dótturfélög eru á fullu að undirbúa framtíðina 
og það reynir á að starfsfólk samstæðunnar hafi 
aðgang að fyrsta flokks þjónustu í upplýsingatækni. 

Við þurfum að bæta í hópinn og leitum að lausnamiðuðum 
leiðtoga í starf hópstjóra notendaþjónustu sem sinnir þjónustu 
við starfsfólk OR samstæðunnar á nokkrum starfsstöðvum. 

Til að takast á við fjölbreyttar áskoranir þarft þú að hafa 
metnað fyrir góðri þjónustu, reynslu af notendaþjónustu 
og góða tækniþekkingu. Ef þú þar að auki getur leitt vinnu 
við umbætur og ráðgjöf við notendur ættir þú að sækja um.



Í góðu sambandi 
við framtíðina

Hvers vegna Veitur?
Það er líf og fjör í vinnunni, starfsemi okkar er fjölbreytt og samfélagslega mikilvæg. 
Starfsfólk okkar hefur frumkvæði og fær tækifæri til að hrinda hugmyndum sínum í 
framkvæmd og við leggjum áherslu á jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun 
og möguleika til að vaxa í starfi. Okkur er annt um umhverfið, jafnrétti og að koma fram 
við hvert annað og viðskiptavini af virðingu.

Menntunar- og hæfniskröfur 

• Sveinspróf í rafvirkjun, meistararéttindi/iðnfræði er kostur

• Öryggisvitund og umbótahugsun

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Jákvæðni og lipurð í samskiptum 

• Reynsla af teymisvinnu 

Nánari upplýsingar: Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir mannauðssérfræðingur, 
starf@veitur.is, og á veitur.is/framtidin. 
Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2019.

Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi. 
Vinnutíminn er frá klukkan 8.20 til 16.15. Við hvetjum jafnt 
konur sem karla til að sækja um starfið. 

Framtíðin er snjöll 
– mótaðu hana með okkur

Rafvirki hjá Framkvæmdum
Starfið felst í að sinna rekstri, eftirliti, viðhaldi og endurnýjun í dælu- 
og lokastöðvum, rekstri og eftirliti með varaafli ásamt því að fylgjast 
með nýjungum í vöktun á búnaði. Rafvirki tekur þátt í rýni og eftirliti 
nýframkvæmda, bakvöktum, viðbrögðum við bilunum og að gæta 
rekstraröryggis vatnsveitunnar. Í þessu starfi gegnir starfsfólk lykil- 
hlutverki í skráningu atvika, endurnýjun á búnaði og eignaskráningu.

Framtíð vatnsveitu felur í sér að hámarka nýtingu 
í dreifikerfi hita- og vatnsveitu og vera leiðandi í 
nýsköpun. Við leitum að rafvirkja í þverfaglegan 
hóp vélfræðinga og rafvirkja.

 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.



likk & Stálsmiðja ehfÍsloft- Bliikk & Stálsmiðja ehfikk & Stálsmiðja ehfkk & Stálsmiðja ehStálsmið& S miðja ekk 
ráÓskum eftir að ráða blikksmiði og/eða aðra málmiðnaðaráða blikksmiði og/eða aðra málmiðnaðarða blikksmiði og/eða aðra málmiðnaðaog/eða ksmiði o aðra ma blikks a málmiðnað --
r menn sem vani eerru verkstæðisframleiðslu. ðisfra ðu verkstæð slu. 
vUm er að ræða veerrkstæðisstörf á mjög vel tækjum búnustæðisstörf á búnuel tækjum búnkstæ

rtæverkstæði fyrir æækkisins við fjölbreytta framleiðleiðslu.isins við fjölbre amleiy

Umsóknir sendistUmsóknir sendisst ít í tí tölvupósti á isloft@islofl ft.isölvupósti á is @islosloft@
Nánari upplýsingarNánari upplýsingaar ír í sí síma 587 66síma 587 6 6666.

Viðskiptastjóri óskast
N1 leitar að kraftmiklum og drífandi liðsfélaga í hóp viðskiptastjóra. 
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem krefst frumkvæðis og sjálfstæðis. 

Nánari upplýsingar veitir Hafliði Kristjánsson,  

deildarstjóri í síma 440 1061 eða haflidik@n1.is.  

Áhugasamir sæki um starfið á www.n1.is – merkt 
viðskiptastjóri, ferilskrá og kynningarbréf fylgi með 
umsókn. Umsóknarfrestur til og með 16.febrúar nk

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um auglýst störf hjá fyrirtækinu. 

Helstu verkefni
• Sala á þeim fjölbreyttu vörum og 
 þjónustu sem N1 býður upp á 
• Ráðgjöf fyrir viðskiptavini, 
 tilboð og samningagerð 
• Ræktun og viðhald viðskiptasambanda 
• Leit að nýjum sóknarfærum  

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af sambærilegu starfi 
• Góð almenn tölvuþekking
• Frumkvæði og árangursdrifni 
• Samskiptafærni og jákvætt viðhorf  

  

 
Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is  

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2019.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið gefur Þorsteinn Sigvaldason í síma 525-
6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni. 

Verkefnastjóri hjá Eignasjóð 
 
MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR LAUST STARF VERKEFNISSTJÓRA  HJÁ EIGNASJÓÐ MOSFELLSBÆJAR. 
 

Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra eignasjóðs hjá Mosfellsbæ. Eignasjóður sér um viðhald og 
nýframkvæmdir stofnana bæjarins og heyrir undir umhverfissvið Mosfellsbæjar.   
Verkefnisstjóri annast umsýslu fasteigna í eigu Mosfellsbæjar og meðal verkefna er útgáfa 
verkbeiðna, eftirlit með viðhaldsverkefnum, umsjón með eignfærðum framkvæmdum, samskipti við 
yfirvöld varðandi fasteignir bæjarins s.s eldvarnareftirlit, vinnueftirlit, heilbrigðiseftirlit og flokkun 
gagna. Um fullt starf er að ræða.   
 

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og 
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. Eignasjóður  heyrir undir umhverfissvið 
Mosfellsbæjar. 
 

Menntunar- og hæfnikröfur: 

 Iðnmenntun sem nýtist í starfi, sveins- og 
meistararéttindi ásamt réttindum til að 
sinna byggingarstjórn 

 Reynsla og þekking á stjórnun verklegra 
framkvæmda er skilyrði 

 
 Framhaldsmenntun á sviði byggingar-

mála, s.s. byggingarfræði eða 
sambærilegt er kostur 

 Góð tölvukunnátta er skilyrði 
 Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður  

 



 

Bygginga- og tæknideild, framkvæmda- og tæknisviðs Háskóla Íslands óskar eftir að ráða 
raftæknifræðing, rafiðnfræðing eða rafvirkjameistara í fullt starf. Starfið heyrir undir 
byggingastjóra Háskóla Íslands. 

Bygginga- og tæknideild hefur umsjón með endurbótum og viðhaldi bygginga og lóða Háskóla Íslands, umsjón 
með kerfum s.s. raf-, hita-, loftræsi- og stýrikerfum, sér um innkaup og viðhald á húsum og húsgögnum og búnaði 
ýmiskonar, auk þess að sjá um rekstur á trésmíða-, véla- og rafmagnsverkstæði.

 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 

• Meistarapróf í rafiðn 

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

• Góð almenn tölvukunnátta 

• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar 2019. Sótt er um starfið á www.hi.is undir laus störf.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. 
Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ingólfur Aðalbjörnsson, byggingastjóri í síma 525 4757, gsm 898 1433,
netfang: ingoa@hi.is og Unnar Freyr Bjarnason deildarstjóri í síma 525 4712, gsm 899 8290, netfang: ufb@hi.is.

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun háskólans,
sjá hér: hi.is/haskolinn/jafnrettisaaetlun#markmid2.

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands,
sjá hér: hi.is/haskolinn/malstefna_haskola_islands.

STARFSSVIÐ: 

• Annast áætlanagerð og skipulagningu verkefna

• Umsjón með viðhaldi á raflögnum og almennum 
rafbúnaði í byggingum Háskóla Íslands

• Samskipti við starfsfólk og nemendur Háskóla 
Íslands í tengslum við starfssviðið

• Önnur tilfallandi verkefni 

RAFTÆKNIFRÆÐINGUR – RAFIÐNFRÆÐINGUR
– RAFVIRKJAMEISTARI 
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Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Rekstrarvörur óska eftir að ráða sölumann til starfa. Um er 
að ræða sölu á hjúkrunar-og þvaglekavörum og almennar 
hjúkrunarvörur ásamt öðrum tengdum rekstrarvörum. Í boði 
er starf hjá rótgrónu og traustu fyrirtæki.

Starfið felur í sér heimsóknir,sölu og fræðslu um 
hjúkrunarvörur. Þeir viðskiptavinir RV , sem viðkomandi 
starfsmaður mun þjónusta í samstarfi við aðra starfsmenn  
RV eru hjúkrunarheimili, heilbrigðisstofnanir, heilsugæslu- 
stöðvar og annar rekstur tengdur heilbrigðisþjónustu.

Starfinu geta fylgt ferðalög innanlands.

Leitað er að sjúkraliða í starfið eða einstaklingi með aðra 
heilbrigðismenntun og/eða góða reynslu í heilbrigðisgeir- 
anum.

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á mannlegum samskiptum, 
geta sýnt sjálfstæð vinnubrögð, vera jákvæð/ur og með ríka 
þjónustulund. Góða tölvukunnáttu þarf í starfið. Reynsla af 
sölu og fræðslu er kostur.

Vinnutími er 8:00-16:00 mánudaga til föstudaga.

Leitað er að áhugasömum, ábyrgum og þjónustulunduðum 
aðila sem getur hafið störf fljótlega.

Rekstrarvörur er reyklaus vinnustaður

Umsjón með ráðningu er í höndum Sigurlaugar Þóru Krist-
jánsdóttur Mannauðsstjóra Rekstrarvara, umsóknir skulu 
sendar ásamt ferilskrá og kynningabréfi á sigurlaug@rv.is

Umsóknarfrestur 
er til 17.2.2019



Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir  
skrifstofurými í Reykjavík til leigu

Til leigu er gott og bjart skrifstofurými að Klapparstíg 
25-27, 101  Reykjavík. Rýmið er á 4. hæð hússins, gott 
aðgengi, lyfta í húsinu. Skrifstofurýmið er samtals  
120 til 159,8 m2  en þar er um 3 herbergi að ræða.  
Mögulegt er að taka einstaka hluta rýmisins á leigu 
eða það allt.  Einnig er í sama húsi geymslur í kjallara 
en stærð þess er 88.4 m2 . Hægt er ef þörf krefur að 
undanskilja geymslur varðandi útleigu. 

 

Nánari upplýsingar gefur 

Valbjörn Steingrímsson í s. 842 4353  
eða í netfanginu valbjorn@vjp.is

Starfsmenn óskast
Háfell ehf. jarðvinnuverktaki óskar eftir vélamönnum og 
verkamönnum til starfa. 

Áhugasamir sendi umsókn 
sína ásamt ferilskrá á netfangið 
agnar@hafell.is

ÍAV Marti
Búrfell sf.

Vinnubúðir með eldhúsi og mötuneyti til sölu
Vinnubúðir, staðsettar við Búrfellsvirkjun, eru til sölu. 

-132 herbergi öll með baðherbergi
- þrjár setustofur
- fullbúið eldhús með búri, kæliklefa og frystiklefa
- borðsalur fyrir um 80 manns
- þrjár gallageymslur
- þrjú þvottaherbergi
- Líkamsræktarherbergi og gufubaði.
- Auk tengiganga, undirstaðna og eldveggja.

Allt innbú og rúmfatnaður  í herbergjum, setustofum og  
eldhúsbúnaður fylgir. Vinnubúðirnar eru staðsettar við 
Búrfellsstöð Landsvirkjunar.

Afhending vinnubúða samkvæmt samkomulagi.

Allar upplýsingar veita Heiðar Jón Heiðarsson, sími 6934222, 
heidar@iav.is eða Ragnar K. Kristjánsson, sími 693 4202, 
rkk@iav.is

Nánari upplýsingar og myndir er að finna á vef ÍAV - www.iav.is

ÍAV Marti Búrfell sf. | Höfðabakka 9D | 110 Reykjavík | s. 530 4200

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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ÚTBOÐ
 

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

Útboði 20823  
- Þjóðgarðsmiðstöð Hellissandi 

-Jarðvinna
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Umhverfisráðuneytisins, 
kynnir opið útboð á framkvæmdum við jarðvinnu og að girða 
af verksvæði fyrir fyrirhugað hús þjóðgarðasmiðstöðvar á 
Hellissandi (ÞMH). Verkið er undirbúningsframkvæmd vegna 
byggingar nýrrar þjónustumiðstöðvar (ÞMH) fyrir Þjóðgarð 
Snæfellsjökuls á Hellissandi. Um er að ræða gröft fyrir húsi, 
bílaplani, lögnum og fyllingu undir sökkla og burðarlags undir 
bílastæði á lóð.
 
Helstu magntölur eru:
Girðingar 260 m
Gröftur 3.000 m3
Þar af losun klappar 800 m3
Fyllingar 2.500 m3
Vinnsla hrauns 250 m3
 
Stærð lóðar er u.þ.b. 11.500 m2 og stærð fyrirhugaðs húss er 
u.þ.b. 700 m2.
Byggingarreiturinn er á hornlóð og liggur þjóðvegur í þéttbýli, 
Útnesvegur, með henni að norðanverðu. Norðan við þjóðveginn 
er íbúðabyggð Hellissands. Að austanverðu er lóð Sjóminjasa-
fns Hellissands.
Reiknað er með því að verkið geti hafist í byrjun mars 2019 og 
verði lokið um miðjan maí 2019.
 
Útboðsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.
is. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 26. febrúar 2019 
kl.11:00  að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

ÚTBOÐ
 

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

Ríkiskaup

Allar útboðsauglýsingar eru birtar á
utbodsvefur.is

Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur 
opinberra útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða 
tilkynningar um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla 
undir lög og reglugerðir um opinber innkaup.

Tillaga að breytingum á Aðalskipulagi  
Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 

Breytingar A-G. 

Blöndulína 3, Sauðárkrókslína, virkjanakostir,  
urðunarsvæði, tengivirki, efnistökusvæði og 

iðnaðarsvæði. Framlengdur athugasemdarfrestur

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti þann 6. 
febrúar 2019 að framlengja frest til að skila ábendingum og athu-
gasemdum við tillögu að breytingum á Aðalskipulagi Sveitarfélag-
sins Skagafjarðar 2009-2021, ásamt umhverfisskýrslu. Framleng-
dur frestur er til mánudagsins 25. febrúar 2019.

Í tillögu felst (A) lega Blöndulínu 3 (raflína), (B) færsla á legu 
Sauðárkrókslínu, (C) áframhaldandi frestun á skipulagi fyrir virk-
janakosti í Skagafirði, (D) urðunarsvæði við Brimnes er fellt út, (E) 
nýtt tengivirki og lega jarðstrengs á Sauðárkróki, (F) ný efnistök-
usvæði vegna framkvæmda og (G) stækkun iðnaðarsvæðis við 
Varmahlíð. 

Í tillögu er gerð grein fyrir forsendum breytinga, útfærslu og 
umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 105/2006. Skipulagsgögnin 
eru aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins  skagafjordur.is, 
í Ráðhúsinu, Skagfirðingabraut 17-19, 550 Sauðárkróki, og hjá 
Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b.

Ábendingum og athugasemdum við tillögu að aðalskipulags-
breytingum skal senda til skipulags- og byggingarfulltrúa á 
netfangið jobygg@skagafjordur.is. Einnig er hægt að senda 
athugasemdir merktar Aðalskipulag Skagafjarðar á póstfangið, 
Sveitarfélagið Skagafjörður, Skagfirðingabraut 17-19, 550 
Sauðárkróki. 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir til mánudagsins 25. febrúar 2019.

Sauðárkróki 6. febrúar 2019
Skipulags- og byggingarfulltrúi Sveitarfélagsins Skagafjarðar

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•  Hverfið mitt 2018 austurhluti. Heit vaðlaug  

í Grafarvogslaug, útboð nr. 14416. 

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

ÚTBOÐ

Menningarsjóður Íslands og Finnlands

Tilgangur sjóðsins er að efla menningartengsl Íslands  
og Finnlands. Sjóðurinn veitir árlega styrki til einstaklinga, 
samtaka, félaga og stofnana vegna verkefna sem geta 
orðið til að efla samskipti Íslands og Finnlands á sviði 
menningar, lista, atvinnulífs og þjóðlífs almennt.

•  Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum vegna 
verkefna sem eru fyrirhuguð á síðari hluta ársins 2019  
og fyrri hluta ársins 2020.

•  Frestur til að leggja inn umsóknir um styrki úr sjóðnum 
vegna þessa tímabils rennur út 31. mars 2019.

•  Æskilegt er að umsóknir séu ritaðar á sænsku,  
dönsku, norsku, finnsku eða ensku.

•  Einungis er hægt að sækja um rafrænt á:  
www.hanaholmen.fi.

•  Fyrirspurnir vegna umsókna má senda á: fonderna@
hanaholmen.fi

Frekari upplýsingar um Menningarsjóð Íslands og Finn-
lands má finna á vef mennta- og menningarmálaráðuney-
tis og á vefnum www.hanaholmen.fi

Stjórn Menningarsjóðs Íslands og Finnlands.

ÚTBOÐ

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í :
„Lausar kennslustofur við Vallaskóla 2019“

Verkið felur í sér smíði og uppsetningu á tveimur færanlegum 
kennslustofum og tengigangi, á lóð Vallaskóla á Selfossi. 
Innifalið í tilboðsverði skal vera allur kostnaður við smíði, 
undirstöður, uppsetningu, flutning, lagnir og lagnaskurði og 
frágang í verklok. Einnig byggingarstjórn, hönnun og hönnu-
nar-kostnaður og samskipti við byggingaryfirvöld.
Verklok eru 31 júlí 2019

Helstu magntölur eru:

Færanlegar kennslustofur 2 stk

Tengigangur u.þ.b 15 m

Lagnaskurðir 65 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með fim-
mtudeginum 7. febrúar 2019.  Þeir sem hyggjast gera tilboð 
í verkið skulu hafa samband við skrifstofu Eflu á Suðurlandi 
í síma 412 6900, eða með tölvupósti í netfangið utbod.sudur-
land@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, símanúmer og 
netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 
800 Selfoss fyrir kl. 11.00 fimmtudaginn 28. febrúar 2019 og 
verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Árborg eignadeild

Styrkir

til samgönguleiða

Samkvæmt 25. gr. vegalaga nr. 80/2007 er heimilt í 
vegáætlun að ákveða fjárveitingu til að styrkja tilteknar 
samgönguleiðir sem  ekki falla undir skilgreiningar vega 
samkvæmt vegalögum.

Vegagerðin auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki til 
samgönguleiða samkvæmt nefndri lagagrein og  
4. gr. reglna nr. 1155/2011 um þetta efni. Umsókn um styrk 
skal senda til starfsstöðvar Vegagerðarinnar (Selfoss, 
Borgarnes, Akureyri, Reyðarfjörður) á því svæði þar sem 
viðkomandi framkvæmd er fyrirhuguð. 

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 30. apríl 2019.

Nánari upplýsingar má finna á vef
Vegagerðarinnar www.vegagerdin.is  
ásamt umsóknareyðublaði. 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Mikið endurnýjuð 3ja til 4ra herb. 106 fm íbúð
Rúmlega 100 fm sérlóð út frá stofu
Nýlegt eldhús og gólfefni
Björt og falleg eign

Verð :

47,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 10.feb. kl. 16:00 – 16:45

Jöklafold 43 
jarðhæð     112 Reykjavík
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Einbýlishús með auka íbúð að  
Íshússtíg 3 í Keflavík.

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð síðustu árin og er hin 
glæsilegasta. Eldhús, stofa og borðstofa í opnu rými.
Þrjú svefnherbergi og fataherbergi. Sjónvarpshol sem hægt 
er að breyta í herbergi. Auka íbúð með eldhúsi og stofu í 
opnu rými, rúmgóðu herbergi og baðherbergi. Laust til af-
hendingar. Verð 57,8 millj.

Nánari upplýsingar veitir Lilja Valþórsdóttir Löggiltur fast-
eignasali í síma 420-4030 / 860-6886 eða lilja@prodomo.is

AUKA ÍBÚÐ
SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11

Kársnesbraut 108
ATVINNUHÚSNÆÐI Á EINNI HÆÐ
Vorum að fá í sölu 944 fm atvinnuhúsnæði á 1. hæð við Kársnesbarut. Um er að ræða alla 
hæðina. Ein innkeyrsluhurð er í rýmið ásamt nokkrum inngangshurðum. Gott aðgengi er að 
húsinu og eins næg bílastæði. Hæðin er stúkuð upp í nokkur bil með léttum timburveggjum og 
skiptist m.a. uppí skrifstofur, lagerrými, salerni og kaffistofu. Húsið býður uppá mikla möguleika, 
hægt að skipta upp í smærri einingar eða eina heild

ATVINNUHÚSNÆÐI - 200 KÓPAVOGUR

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

ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM.

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
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Hraunhamar kynnir í einkasölu jörðina Áskot þ.e. einbýli 
og útihús samtals 900 fm. Landið er u.þ.b. 30 hektarar með 
miklum trjágróðri. Heitt vatn. Frábær staðsetning á Suður-
landi. Verð 95 millj.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða 
helgi@hraunhamar.is. 

ÁSKOT – JÖRÐ – ÁSAHREPPI

Freyja Sigurðardóttir, löggiltur fasteignasali

Hraunhamar kynnir í jörð á besta stað á Suðurlandi. Jörðin er 
á afar fallegum stað í Rangárþingi Ytra. Stutt frá Vegamótum. 
Á jörðinni er fallegt ca. 200 fm einbýli á einni hæð ásamt 800 
fm útihúsum. Útsýni. Verð 95 millj.
Nánari uppl. veitir Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða 
helgi@hraunhamar.is

FOSSHÓLAR – FRÁBÆR STAÐSETNING

Freyja Sigurðardóttir, löggiltur fasteignasali

JÖRÐ

Domusnova kynnir vinnubúðir Landsvirkjunar til sölu

Vinnubúðirnar eru staðsettar 
við Búðarhálsvirkjun, Búrfell, 
Bjarnarflag og að 
Þeistareykjum.

Allar frekari upplýsingar 
veitir Oscar Clausen lgf. 
S: 861 8466 eða  
oc@domusnova.is

Búrfell vinnubúðirBúðarhálsvirkjunÞeistareykir skrifstofubygging Þeistareykir sjúkraskýli

Bjarnarflag

- með þér alla leið -  

569 7000   Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Mjög vel skipulagt endaraðhús á þremur hæðum

Alls 214,4 fm með bílskúr

Fjögur svefnherbergi

Stutt í skóla og ýmsa þjónustu

Hægt að útbúa aukaíbúð í kjallara

Fallegur garður með viðarverönd

Hús sem þessi koma sjaldan í sölu

Otrateigur 42 
   105 Reykjavík

89,9 millj.Verð:

Nánari upplýsingar veitir:  

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 10.feb. kl. 14:00 – 14:45

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Fallegt tveggja hæða einbýlishús, 
þar sem öll rýmin nýtast vel. 
Að stærð 197,3 fm.
Heitur pottur á suður palli.
Mjög stór lóð 806 fm, bíður uppá 
ýmsa möguleika

Fallegt hvítt eldhús með borðkrók.
Rúmgóður bílskúr (möguleiki að 
gera íbúð þar).

Verð :

77,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 10.feb. kl. 14:30 – 15:00

Melás 2
210 Garðabær

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Glæsileg fullbúin íbúð á þriðju hæð  
79,0 fm að stærð
Lyftuhús / Íbúar +60 ára / Ný íbúð
Sér inngangur af svölum
Fallega innréttuð, steyptar borðplötur
Þvottahús og baðherbergi með glugga
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir
Frábær staðsetning / Stutt í þjónustu

Verð :

52,0 millj.

Aðgengi að þjónustu  
fyrir eldri borgara

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 10.feb. kl. 12:00 – 12:30

Sóltún 1 

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
39.9M

ÍBÚÐ

ÁSBREKKA 5 225 GARÐABÆR

2 HERBERGI 75.1m2

SÉRINNGANGUR - STÓR VERÖND

BRANDUR GUNNARSSON            897 1401
VERÐ:
70M

LÓÐ

LAUTARVEGUR 20-22 108 REYKJAVÍK

FJÓRARÍBÚÐIR 942m2

HEIMILT AÐ BYGGJA 700 FERMETRA

BRANDUR GUNNARSSON            897 1401
VERÐ:

69.9M

RAÐHÚS

TUNGUBAKKI 28 109 REYKJAVÍK

9 HERBERGI 204.3m2

RAÐHÚS Á VINSÆLUM STAÐ

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON     844 6447

Opið hús Mið. 13. feb. frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
74.9M

PARHÚS

MURURIMI 3 112 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 205.8m2

GOTT PARHÚS MEÐ AFGIRTRI VERÖND

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON     844 6447

Opið hús Sun. 10. feb. frá kl. 13:00-13:30

VERÐ:
55.9M

ÍBÚÐ 

HÁALEITISBRAUT 109 108 REYKJAVÍK

6-7 HERBERGI 163.1m2

FALLEG ENDAÍBÚÐ Í SIGVALDABLOKK

ÚLFAR 897 9030 og BÖRKUR 832 8844

Opið hús Sun. 10. feb. frá kl. 14:15-14:45

VERÐ:
44.9M

ÍBÚÐ 

SKIPHOLT 49 105 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 115.5m2

VEL STAÐSETT ÍBÚÐ MEÐ GÓÐU ÚTSÝNI

ÚLFAR 897 9030 og BÖRKUR 832 8844

Opið hús Sun. 10. feb. frá kl. 15:15-15:45

VERÐ:
48.9M

ÍBÚÐ 

SÓLHEIMAR 25 104 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 86.9m2

FALLEG ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ (11.HÆÐ)

ÚLFAR 897 9030 og BÖRKUR 832 8844
VERÐ:
67M

HÆÐ

GRENIMELUR 40 107 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 146.6m2

ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANG - LAUS STRAX

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON     660 4777

Opið hús Sun. 10. feb. frá kl. 14:00-14:30

VERÐ FRÁ:
41.9M

ÍBÚÐIR

FRAKKASTÍGSREITUR 101 REYKJAVÍK

NÝJAR HÁGÆÐA ÍBÚÐIR Í 101 REYKJAVÍK

GUNNLAUGUR 844 6447 og BÖÐVAR 660 4777

STÆRÐ FRÁ: 56.5 - 178.3m2

SÖLUSÝNING - LAU 9. FEB. FRÁ kl. 12:00-12:30 

VERÐ
TILBOÐ

EINBÝLISHÚS

FÁKAHVARF 9 203 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 270.1m2

GLÆSILEGT EINBÝLI VIÐ ELLIÐAVATN

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447



Bjartahlíð - Raðhús 

Njálsgata - 3ja herb.

Brekkubær 13 – Tvær íbúðir

Grandavegur 47 – eldri borgarar

Nóatún  - 4ra herb.

Elliðavað - glæsilegt raðhús. 

205 m2

88,9 m2

310 m2 82,8 m2

220 m2137,9 m2

Bogi s: 699-3444

 Bogi s: 6993444

Ragnar 7747373

Finnbogi s: 895-1098

Bogi  S:  699-3444

Finnbogi s: 895-1098

82,5 millj.

41,5 millj.

89,9 millj. 46,0 millj.

60,9 millj. 93,9 millj.

 Raðhús

Fjölbýli

Raðhús

Eldri borgarar

Fjölbýli 

Raðhús

4 svefnherb.

2 svefnherb.

7 svefnherb.

Mikið útsýni

3 svefnherb.

3 + 3 herb.

Sólpallur

Sérinngangur

aukaíbúð Endurgerð

Stæði í bílag.  Frábær staðs.

Opið hús 11. feb KL. 17:15-17:45

Opið hús 11. feb KL. 17:30-18:00 

Opið hús 10. feb kl. 13:00 - 13:30.

Opið hús 12.02. kl 17:00 - 17:30

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð

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

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

BYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Nýjar þriggja og fjögurra herbergja  íbúðir

Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Laugardaginn  9. febrúar frá 14:00-15:00
Sunnudaginn 10. febrúar frá 14:00-15:00
   



LIND Fasteignasala kynnir: Sex herbergja raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr. Fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi skv teikningum en möguleiki á að

útbúa aukaíbúð með sérinngangi á neðri hæð. Húsin afhendast á byggingastigi
5-tilbúin til innréttinga og fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð.

Húsin eru staðsett í nýlegu fjölskylduvænu hverfi í sveitasælu Mosfellsbæjar.

Stærð frá:
236,7 fm.
Verð frá:
63,9 m

Kristján Þórir Hauksson
kristjan@fastlind.is
S: 696-1122

Stefán Jarl 
stefan@fastlind.is
S: 892-9966

Vogatunga – Mosfellsbæ



• Bílastæði í upphituðum bílakjallara
 fylgir flestum íbúðum.
• Fullkláraðar íbúðir með gólfefnum,
 ísskáp og uppþvottavél.
• Mjög gott skipulag.

Tveggja til fimm 
herbergja íbúðir.
Verð frá 39,9 millj. kr.
 - tilbúnar til afhendingar.

• Yfir 100 verslanir í göngufæri.
• Hleðslustöðvar fyrir rafbíla.
• Leiksvæði og opnir garðar.
• Skólar og leikskólar í göngufjarlægð.
• Upphitaðar gangstéttir.

• Mynddyrasíma og hita stýrt 
 með snjallsíma.
• Húsin eru klædd að utan og með 
 áltré gluggum.
• Deilibílar í hverfinu.

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Gunnar
Valsson 
Lögg. fasteignasali

699 3702
  gunnar@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Sunnusmári, íb 101 
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 101: Er 99,4 fm, þriggja 
herbergja íbúð á 1.hæð. 
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara 
fylgir eigninni. 

STÆRÐ: 100 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

52.900.000 

Sunnusmári,íb 406
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 406: Er 63,6 fm er tveggja 
herbergja íbúð á 4.hæð. 
Afhending er í febrúar 2019.

STÆRÐ: 63,6 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

39.900.000 

Sunnusmári, íb 305
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 305: Er 78,1 fm er tveggja 
herbergja íbúð á 3.hæð. 
Afhending er í febrúar 2019. 

STÆRÐ: 78 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

42.900.000 

Sunnusmári, íb 302
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 302: Er 116,7 fm er 4-5 
herbergja íbúð á 3.hæð. 
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara 
fylgir íbúðinni.

STÆRÐ: 117 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 5

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

60.900.000 

Sunnudaginn 10. feb. OPIÐ HÚS frá kl.16:00-16:30

Álfatún 25
200 KÓPAVOGUR

Falleg 2ja herb. útsýnisíbúð á 3. hæð með suðursvölum í 

góðu húsi á þessu eftirsótta stað í hjarta Fossvogs-

dalnum. Hús og þak nýlega viðgert. Skólar í næsta 

nágrenni og öll helsta þjónusta. 

STÆRÐ: 68 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

34.900.000
Heyrumst
Albert   821 0626
Löggiltur fasteignasali

Bjarkarás 7
210 GARÐABÆR

Stórglæsileg og einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja 

efri hæð með sérinngangi.  Sér bílastæði í upphitaðri 

bílageymslu fylgir eigninni, Víðsýnt er úr eigninni m.a. til 

Esju, Bláfjalla, Helgafells og Keilis.

STÆRÐ: 143 fm TVÍBÝLI       HERB: 3

74.900.000
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

Dalshraun 11
220 HAFNARFJÖRÐUR

Iðnaðarbil innréttað sem íbúð auk bílskúrs. 
Nýlega endurnýjað að mestu að innan og 
húseign í góðu ástandi. Íbúð skiptist í tvö svefn-
herbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.

STÆRÐ: 108,1 fm IÐNAÐARBIL   HERB: 3

31.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Heiðvangur 74
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallegt einbýlishús á eftirsóttum og friðsælum stað í 

norðurbæ Hafnarfjarðar með góða útleigu möguleika. 

STÆRÐ: 311,6 fm EINBÝLI       HERB: 8

99.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    12. feb 18:15 – 18:45OPIÐ HÚS    9. feb 15:00 – 15:30

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN



Tangabryggja 13-15
110 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:
Glæsilegar nýjar íbúðir á frábærum stað,

og hlutdeild í sameiginlegum stæðum fyrir utan
húsið. Íbúðum fylgir helluborð, blástursofn með 
kjöthitamæli, háfur, innbyggður ísskápur og 
uppþvottavél.
Íbúðir afhendast með gólfefni á öllum rýmum.
Húsið er klætt að utan með vönduðum
ál- og tréklæðningum sem tryggir lágmarks
viðhald hússins. Innréttingar fylgja þar sem á
við og eru þær af vandaðri gerð frá GKS 
innréttingum, framleiddar af Nobilia í 
Þýskalandi samkvæmt ýtrustu gæðakröfum. 
Einstakt hús á frábærum stað.

STÆRÐ: 50-191 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-5

Frá 35.5 - 92.5 M
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 7, íb 403 og 202
200 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Bæjarlind 7 íbúð 403 er með stæði í bílageymslu.

Eignin sem um ræðir er þriggja herbergja íbúð á fjórðu 

hæð ásamt bílastæði í bílakjallara. Fjölbýlishúsið að 

Bæjarlind 7-9 er 6 hæða auk kjallara með 42 íbúðum, 

tveimur stigagöngum auk lyftu og lokuðu bílskýli. Í 

kjallara eru einkageymslur fyrir hverja íbúð (fyrir utan 

þakíbúðir) og sameiginlegri hjóla- og vagnageymslu.

Bæjarlind 7 íbúð 202. Eignin sem um ræðir er þriggja 

herbergja íbúð á annari hæð. Húsið er álklætt með áltré 

gluggum og verður því viðhaldslítið.  Íbúðin skilast full-

í forstofu, hjónaherbergi, eldhús, stofu/borðstofu, suður 

svalir, baðherbergi og rúmgott svefnherbergi.

STÆRÐ: 105,8-118,1 fm   FJÖLBÝLI      HERB: 3

Frá 51.9 M
Heyrumst
Jón   777 2288
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Óttuhæð 7
210 GARÐBÆR

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Einstaklega snyrti-
legt hús fyrir neðan götu á frábærum stað í 

tvær sturtur og fjögur svefnherbergi.

STÆRÐ: 294 fm EINBÝLI       HERB: 6

129.000.000
Heyrumst
Jón   777 2288
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

Álakvísl 120
110 REYKJAVÍK

Einstaklega snyrtileg fjögurra herbergja íbúð með stæði 

í lokaðri bílageymslu. Íbúðin er á tveimur hæðum. Ris er 

nýtt í dag sem geymsla, önnur geymsla tilheyrir íbúðinni 

og er hún staðsett í bílageymslu. 

STÆRÐ: 133,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.800.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Funafold 51
112 REYKJAVÍK

Bjart og fallegt einbýlishús með aukaíbúð 
á besta stað í Grafarvogi innst í botnlanga. 
Einstaklega vandað og fjölskylduvænt hús sem 
fengið hefur gott viðhald síðastliðin ár.

STÆRÐ: 195,7 fm EINBÝLI       HERB: 5

87.500.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Sæviðarsund 15
104 REYKJAVÍK

Gullfalleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjórbýli með sérin-

ngang. Íbúðin hefur verið mikið 

endurnýjuð á seinustu árum, þmt. gólfefni, eldhús og 

baðherbergi. Búið er að múrviðgera húsið.

STÆRÐ: 91,5 fm FJÓRBÝLI        HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Lofnarbrunnur 4
113 REYKJAVÍK

Stórglæsilegt parhús við Lofnarbrunn 4 í 
Úlfarsárdal í Reykjavík. Eignin er arkitekta 
hönnuð og einstaklega falleg með sérsmíðuðum 
innréttingum og góðu skipulagi.

STÆRÐ: 282,9 fm PARHÚS      HERB: 7

92.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Lundur 23
200 KÓPAVOGUR

Glæsileg íbúð á þessum vinsæla stað við Fossvoginn. 

Íbúðin er á jarðhæð og er með sólpall útfrá stofu og 

stæði í bílageymslu.  Íbúðin er teiknuð með hjólastóla-

aðgengi í huga og því eru hurðaop breiðari.

STÆRÐ: 113,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

66.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    11. feb 17:00 – 18:00OPIÐ HÚS    10. feb 15:00 – 15:30

SÝNYM SAMDÆGURS OPIÐ HÚS    12. feb 12:00 – 12:30

OPIÐ HÚS    10. feb 13:30 – 14:00 OPIÐ HÚS    10. feb 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    10. feb 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    10. feb 14:00 – 14:30



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Efstaleiti
KYNNING Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ JAÐARLEITI 2 - SUNNUDAGINN 10. FEBRÚAR, KL. 14.00 -15.00

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

EFSTALEITI 27 

NÝTT Í SÖLU
EFSTALEITI 19-25

JAÐARLEITI

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

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

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

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

Ármann Þór Gunnarsson
löggiltur fasteignasali
armann@eignamidlun.is
Sími 847 7000

Einungis fjórar íbúðir eftir, efri og neðri hæðir í Sjónarvegi 18 og 22. 
Sér inngangur, Brúnás innréttingar, baðkar og sturta í öllum íbúðum, þrjú 
svefnherbergi og mikið útsýni. Næg bílastæði við húsið og sameiginleg 
hjóla og vagnageymsla.

Rúmgóðar svalir fylgja efri hæð og sér afnotareitur neðr hæð. Mjög stutt 
er í leikskóla og skóla sem og út í fallega náttúru. 

Afhending er við kaupsamning.

Brekkugata

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

NÝTT Í SÖLU

SÉRHÆÐIR 
FRÁBÆRT ÚTSÝNI

Sjónarvegur 18 og 22
210 Garðabæ

Herbergi: 
4ra

Stærðir: 
115,1m2-126,4m2

Verð frá: 
64.500.000

Þorsteinn
fasteignasali

694 4700

Berglind
fasteignasali

694 4000 OPIÐ HÚS 
Sunnudaginn 10. feb. kl 13:30-14:00

Urriðaholtsstræti

Sjónarvegur

Brekkugata
Til að komast að Sjónarvegi 
16-24 er keyrt upp vinstra 

megin við Náttúrufræðihúsið, 
upp Urriðarholtstræti til 

hægri á Brekkugötu og svo til 
vinstri upp Sjónarveg.

Byggingaraðili er: INGVAR & KRISTJÁN ehf.


