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Söluráðgjafi í fyrirtækjaþjónustu

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, iðnmenntun er kostur

• Þekking á íslenskum byggingamarkaði er kostur

• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

• Góðir söluhæfileikar og eldmóður

• Öguð og vönduð vinnubrögð

• Góð almenn tölvuþekking

Starfssvið:
• Ráðgjöf og sala til viðskiptavina

• Heimsóknir til viðskiptavina

• Tilboðsgerð og sérpantanir

• Tiltekt á pöntunum

• Önnur tilfallandi verkefni

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk.

Fyrirtækjaþjónusta BAUHAUS á Íslandi óskar eftir öflugum söluráðgjafa.
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf í líflegu starfsumhverfi. Starfið felur m.a. í sér 
sölu á þeim fjölmörgu vöruflokkum sem Bauhaus hefur upp á að bjóða.

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og 
rekur fleiri en 260 verslanir í 19 löndum. Hjá BAUHAUS erum við alltaf með 
viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að veita sem besta þjónustu. 
Stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða.

Sjóvá 440 2000 

Ert þú hjúkrunar-
fræðingur í leit að 
nýjum áskorunum?

Við leitum að metnaðarfullum 
einstaklingi í starf sérfræðings 
á sviði persónutrygginga í 
líftryggingadeild okkar. Í boði er 
krefjandi og skemmtilegt starf í 
samstilltum hópi sem leggur metnað 
í að veita framúrskarandi þjónustu.

Við leitum að einstaklingi með
 › próf í hjúkrunarfræði
 › hæfni í mannlegum samskiptum  

og jákvætt hugarfar
 › góða tölvukunnáttu og ritfærni
 › gott vald á íslensku og ensku
 › frumkvæði, nákvæmni og metnað  

til að ná árangri 

Starfið felur meðal annars í sér
 › ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini
 › samskipti við heilbrigðisstofnanir
 › skráningu, gagnaöflun og  

gerð áhættumats
 › virka þátttöku í umbótaverkefnum

Jafnlaunavottun
velferðarráðuneytisins

Framúrskarandi fyrirtæki
í flokki stærri fyrirtækja

Efst tryggingafélaga 
í Ánægjuvoginni

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur 
fólks sem kappkostar að veita viðskiptavinum 
afburðaþjónustu. Nýleg könnun leiðir í ljós að 
starfsánægja hjá okkur er með því mesta sem 
gerist hérlendis. 

Nánari upplýsingar veitir Eyrún Baldvinsdóttir, 
forstöðumaður Sjóvá Líf, 
eyrun.baldvinsdottir@sjova.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk. 
Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsoknir.
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Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 550 5626
Job.is



Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Sálfræðingur
Fjölskylduþjónusta
»    Framtíðarstarf hjá stoðþjónustudeild
»    Sumarstörf hjá stoðþjónustudeild
Grunnskólar
»    Kennari í sviðslistum - Áslandsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Hraunsel - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Grunnskólakennari - Skarðshlíðarskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Víðistaðaskóli
Leikskólar
»    Deildarstjóri - Arnarberg
»    Leikskólakennari - Arnarberg
Málefni fatlaðs fólks
»    Stuðningsfulltrúi - Geitungarnir
»    Þroskaþjálfi - Geitungarnir
»    Þroskaþjálfi - Hæfingarstöðin að Bæjarhrauni
»    Þroskaþjálfi - Steinahlíð
»    Starfsmaður á heimili fatlaðs fólks -  Svöluhrauni
Sundstaðir
»    Sundlaugarvörður - Sundhöll Hafnarfjarðar

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Skemmtileg sumarstörf fyrir 18 ára og eldri
Við leitum að fólki í sumarstörf í leikskólum, vinnuskóla, garðrækt, umönnun 
fatlaðra, á bæjarskrifstofurnar, í upplýsingatæknideild bæjarins, sundlaugarnar 
og fleiri skemmtilega vinnustaði.
Umsóknarfrestur er til og með 3. mars.
Sæktu um á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is. Þar færðu líka nánari 
upplýsingar um störfin sem eru í boði.
Hlökkum til að sjá þig í sumar!

kopavogur.is

Fjölbreytt og spennandi sumarstörf

Gleðilegt
sumar
í Kópavogi

Pi
pa

r\
TB

W
A

 \
 S

ÍA
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 velheppnuð  
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 atvinna@frettabladid.is  fyrir 22. febrúar 
merkt „MS-Sérfræðingur-0902“

Fly Over Iceland – Tæknistjóri

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12909 

Hæfniskröfur:

Lágmark fimm ára starfsreynsla í tæknistarfi. 

Framúrskarandi tæknileg geta með yfirburðar þekkingu á 

tölvu-, raf- og vélakerfum.

Afburðagóð skipulags-, stjórnunar- og samskiptafærni.

Mikil öryggisvitund, færni til þróunar og nýsköpunar.

Nákvæmni, sveigjanleiki og lausnamiðuð hugsun.

Yfirvegun og geta til að hugsað rökrétt undir álagi. 

Sterk enskukunnátta í töluðu og rituðu máli. 

Umsóknarfrestur til og með

24. febrúar 

Verkefni:

Tryggja liðlegan og öruggan rekstur kerfa, s.s. tæki, aðstöðu 

og sýningarkerfi.

Stjórnun og eftirlit með viðhaldi, birgðarstöðu og notkun 

tækja. 

Aðkoma að þróun og úttektum viðhaldskerfa. 

Stjórnun starfsfólks, s.s. ráðningar, þjálfun og 

frammistöðustjórnun. 

Umsjón með öryggi á vinnustað. 

Samskipti inn á við og út á við. 

FlyOver Iceland leitar að leiðtoga til að takast á við krefjandi en jafnframt gefandi starf tæknistjóra. Tæknistjórinn mun 
stýra byggingu og viðhaldi kerfa ásamt því að vinna náið með öðrum stjórnendum FlyOver/Persuit. Tæknistjóri mun stýra 
framlínufólki, sérfræðingum og verktökum ásamt því að  leiða þjónustumenningu FlyOver Iceland.   
 
Verðandi tæknistjóri skal hafa nýsköpunarhugarfar, vera sterkur liðsmaður, auðmjúkur og kurteis samstarfsaðili. Leitað er að 
góðum leiðtoga. Einnig skal viðkomandi hafa haldbæra reynslu og góðan skilning á vélbúnaði, rafkerfum og tölvukerfum. 

Capacent – leiðir til árangurs

FlyOver Iceland er í eigu Esja 

attraction. Stærsti hluthafi 

Esja attraction er Viad corp 

sem starfrækir samskonar 

kvikmyndhús sem sýnir 7D 

afþreyingu í Ameríku og 

Kanada. Fyrirtækið sérhæfir 

sig í einstakri upplifun 

fyrir þá sem vilja fljúga yfir 

Ísland og njóta náttúrunnar 

á ógleymanlegan og 

raunverulegan máta. 

 

FlyOver Iceland er flughermir 

sem er engum líkur þar sem 

gestir fljúga yfir náttúruperlur 

Íslands með  hátæknibúnaði. 

Auk hágæða myndefnis er 

notað dínamískt sætiskerfi 

ásamt tæknibrellum á borð 

við vind, lykt og mistur sem 

gefa magnaða upplifun!           

www.flyovericeland.is

·
·

·
·
·
·
·

·

·

·
·

·
·



Þjónustu- og upplýsingafulltrúi

Capacent — leiðir til árangurs

Dalvíkurbyggð er 1900 
manna sveitarfélag við 
Eyjafjörð. Þar er blómlegt 
atvinnulíf, öflugt menningarlíf 
og lærdómssamfélag og 
aðstaða til íþróttaiðkunar 
framúrskarandi. Umhverfið 
er sérlega fjölskylduvænt og 
aðstæður til útivistar er með 
því besta sem gerist hér á 
landi, jafnt sumar sem vetur. 
Dalvíkurbyggð er heilsueflandi 
samfélag. Gildi sviðsins eru 
virðing, jákvæðni og metnaður. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12914 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntun sem nýtist í starfi, háskólapróf er æskilegt.
Góð þekking og reynsla af sambærilegum störfum er 
skilyrði.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum 
sveitarfélaga, er kostur.
Góð tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni skilyrði.
Gott vald á íslensku og  færni til að tjá sig í ræðu og riti.
Skipulagshæfileikar, nákvæm vinnubrögð og árverkni.
Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund.
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
Metnaður til árangurs og jákvæðni.

·
·

·

·
·
·
·
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·

·
·

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

26. febrúar  

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Ritstjórn heimasíðu  og umsjón með vefmiðlum.
Tekur þátt í uppbyggingu á rafrænni stjórnsýslu og 
upplýsingatækni.
Markaðssetning á Dalvíkurbyggð og gerð kynningarefnis.
Almenn upplýsingagjöf í þjónustuveri.
Starfsmaður atvinnumála- og kynningarráðs.
Móttaka og skráning reikninga.
Þátttaka í stefnumótun.
Ýmis tímabundin verkefni.

Dalvíkurbyggð óskar eftir að ráða þjónustu- og upplýsingafulltrúa á Fjármála- og stjórnsýslusvið í 100% starf. Leitað 
er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að þróast áfram í starfi og aðlaga sig að breyttu starfsumhverfi á hverjum tíma. 
Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Sérfræðingur í öryggi búnaðar 
og ferla

Capacent — leiðir til árangurs

Rio Tinto á Íslandi rekur 
álverið ISAL í Straumsvík sem 
fagnar 50 ára afmæli ár. Við 
erum fjölbreyttur vinnustaður 
og starfsfólk okkar erum 
400. Framtíð okkar byggir á 
framúrskarandi starfsfólki. 
 
Við kappkostum að vera 
í fararbroddi í öryggis, 
heilbrigðis og umhverfismálum 
og leggjum einnig mikla 
áherslu á starfsmenntamál og 
jafnrétti á vinnustað. 
 
Gildi okkar eru ÖRYGGI, 
HEILINDI, VIRÐING, 
SAMVINNA og FRAMSÆKNI. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12921 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði.
Yfirgripsmikil þekking á tæknimálum og sjálfvirkni.
Góðir samskiptahæfileikar og geta til að virkja fólk.
Brennandi áhugi á öryggismálum.
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
Góð tölvukunnátta.
Góð íslensku-og enskukunnátta

·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·

Umsóknarfrestur

25. febrúar  

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Ábyrgð á innleiðingu nýrra krafna varðandi öryggi búnaðar 
og ferla (process safety).
Greining á áhættum og innleiðing á áhættustýringum.
Samskipti við framleiðslu- og viðhaldsdeildir.
Samskipti við aðra sérfræðinga Rio Tinto í öðrum löndum.
Úrvinnsla gagna og skýrslugerð.

Rio Tinto á Íslandi hf leitar að einstaklingi til þess að sjá um innleiðingu á staðli um öryggi búnaðar og ferla (Process 
Safety). Leitað er að einstaklingi með góða tækniþekkingu og reynslu af innleiðingu nýrra verkferla.  
 
Starfið snýst um að innleiða staðlaða verkferla sem tryggja að full stjórn sé ávallt á áhættuþáttum í búnaði og ferlum þar 
sem atvik af völdum óvæntrar losunar efna eða orku gætu haft miklar afleðingar. Verkferlarnir taka á hönnun, viðhaldi og 
rekstri búnaðar. 

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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Má bjóða þér að taka þátt í 
metnaðarfullu skólastarfi.

Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum starfs- 
mannahópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum 
einstaklingum í krefjandi verkefnum.
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem 
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans 
fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er 
staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára 
leikskóladeildum.

Við leitum að:
Kennara á unglingastig í 70% starfshlutfall, aðalkennslu-
grein danska auk nokkurra tíma í stærðfræði. Ráðið verður 
í starfið í síðasta lagi 1. apríl.

Skólaliða. Vinnutími 07:50 - 17:00 en lægra starfshlutfall 
kemur til greina. Starfið er laust nú þegar.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is 
og www.lagafellsskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri, í 
síma 5259200/8968230. Umsóknir með upplýsingum um 
menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt 
á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til og með 2.mars 2019.

Ráðið er í störfin óháð kyni.

Grafískur hönnuður
Vilt þú verða hluti af einni skemmtilegustu 
markaðsdeild landins?

Markaðsdeild Húsasmiðjunnar leitar að metnaðarfullum og hugmyndaríkum 
auglýsingahönnuði sem passar vel inn í þann frábæra hóp sem fyrir er á lifandi vinnustað.

Um er að ræða spennandi og fjölbreytt starf þar sem helstu verkefni eru hönnun 
og uppsetning á öllum auglýsingum, bæklingum, merkingum og markaðsefni fyrir 
Húsasmiðjuna, Blómaval og Ískraft.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af vinnu með Adobe forritum (In-Design, Illustrator, Photosop, After Effects o.fl.).

• Uppsetning auglýsinga- og markaðsefnis fyrir prentmiðla.

• Frjó hugsun og hæfni til að koma hugmyndum vel frá sér.

• Reynsla af gerð auglýsinga og/eða myndbanda fyrir vef og samfélagsmiðla er kostur.

• Hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að vinna í samstilltum hópi.

• Gott vald á íslensku.

• Nákvæmni, öguð og vönduð vinnubrögð.

• Menntun í grafískri hönnun eða sambærilegu námi sem nýtist í starfi.

Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til 
að sækja um.  Öllum umsóknum verður 
svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Magnús Magnússon, markaðsstjóri 
magnusm@husa.is

Umsóknarfrestur: 
25. febrúar 2019

Sótt er um á: 
www.husa.is/laus-storf

Húsasmiðjan er sölu-og markaðssinnað 
fyrirtæki og í hópi stærstu auglýsenda á 
Íslandi. Húsasmiðjan notar alla helstu miðla 
s.s. dagblöð, samfélagsmiðla, vefmiðla, útvarp 
og sjónvarp. Við bjóðum upp á fyrirmyndar 
vinnuaðstöðu, mjög gott mötuneyti í nýju og 
glæsilegu húsnæði. Við leggjum ríka áherslu á 
liðsheild og góð samskipti. Í Húsasmiðjunni ríkir 
skemmtilegur og líflegur starfsandi.

Gildin okkar eru: 
Metnaður- Þjónustulund- Sérþekking

Hæfniskröfur

Háskólamenntun á sviði byggingafræði, 
byggingatæknifræði, verkfræði eða önnur 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Framhaldsnám er kostur
Brennandi áhugi á húsnæðismálum 
Mikil færni til að tjá sig í ræðu og riti 
Frumkvæði, metnaður, góðir skipulagshæfi- 
leikar og sjálfstæð vinnubrögð 
Færni í mannlegum samskiptum og miklir 
hæfileikar til að starfa í hópi 

Nánar

Um fullt starf er að ræða. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknum skal skila á www.starfatorg.is og 
þar má nálgast nánari upplýsingar um starfið.

Umsóknarfrestur 

er til og með 4. mars 2019

569 6900          9–16www.ils.is

Sérfræðingur 
á greininga- og áætlanasviði

Við leitum að öflugum og metnaðarfullum 
einstaklingi í starf sérfræðings til að taka 
þátt í áframhaldandi uppbyggingu sjóðsins á 
sviði greininga og áætlana í húsnæðismálum. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

Mat á hagkvæmni nýbygginga og raunhæfni 
kostnaðaráætlana við nýbyggingar og endur-
bætur á íbúðum, m.a. í tengslum við úthlutun 
stofnframlaga og veitingu leiguíbúðalána til  
óhagnaðardrifinna leigufélaga
Mat á hagkvæmni mismunandi byggingar- 
aðferða og misvægi byggingarkostnaðar eftir 
landsvæðum
Úttektir á framkvæmdum við veitingu 
leiguíbúðalána
Greiningar, kynningar og greinarskrif á sviði 
húsnæðismála
Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi á sviði 
húsnæðismála

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Vegna aukinna verkefna leitar Íbúðalánasjóður nú að 

öflugum liðsauka til að taka þátt í áframhaldandi 

uppbyggingu sjóðsins á sviði rannsókna, greininga 

og stefnumótunar húsnæðismála á Íslandi. 

Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að stuðla að stöðugleika 

á húsnæðismarkaði og tryggja almenningi aðgengi að 

viðunandi húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem er 

til eignar eða leigu. Íbúðalánasjóður annast stjórn og 

framkvæmd húsnæðismála og er ráðgefandi fyrir 

ráðherra og önnur stjórnvöld.

Vilt þú taka þátt 
í að tryggja aðgengi 
að húsnæði fyrir alla?



Fulltrúi umhverfis- og gæðamála

RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með

meginstarfsemi í dreifingu raforku auk þess

að reka fimm hitaveitur.

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa

er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru

dreifðar vítt og breitt um landið.

RARIK hefur á undanförnum áratugum

unnið jafnt og þétt að uppbyggingu

rafdreifikerfisins og er nú svo komið að um

60% þess er jarðstrengir.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á

heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Hotel South Coast er nýbyggt og 

glæsilegt fjögurra stjörnu hótel staðsett 

nálægt nýja miðbænum á Selfossi. 

Á hótelinu eru 72 herbergi, þar af 

7 superior herbergi. Öll aðstaða 

er fyrsta flokks, en á staðnum eru 

fundarherbergi fyrir allt að 40 manns. 

Einnig er fyrirmyndar líkamsræktar-

aðstaða með heitum og köldum 

pottum og sánaböðum. 

Hótelið er í eigu fjársterkra aðila.  

Stefnt er að opnun hótelsins þann 

1. júní nk. 

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 
2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar 
fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík.

Hotel South Coast - Hótelstjóri



FJÁRMÁLASTJÓRI

Starfssvið
• Dagleg umsjón með fjármálum 

fyrirtækisins
• Fjármögnun verkefna
• Undirbúningur, gerð og eftirfylgni 

fjárhagsáætlana.
• Samskipti við fjármálastofnanir

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af reikningshaldi og 

fjármálastjórnun 
• Reynsla af fjármögnun verkefna
• Færni í mannlegum samskiptum, 

frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Áhugasamir einstaklingar eru hvattir til að sækja um.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2019.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsóknir 
á bjorn@bjargibudafelag.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Um starfið
Bjarg íbúðafélag leitar að öflugum einstaklingi í krefjandi stjórnunarstarf 
þar sem frumkvæði, samskiptafærni og skipulögð vinnubrögð fá að njóta 
sín. Framundan er spennandi verkefni við uppbyggingu leigufélags en 
Bjarg vinnur að 40 milljarða uppbyggingu um land allt.  Í boði er 
áhugavert starf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað.

Bjarg íbúðafélag er sjálfseignarstofnun 
stofnuð af ASÍ og BSRB.  Félagið er rekið án 
hagnaðarmarkmiða og er ætlað að tryggja 
tekjulágum einstaklingum og fjölskyldum á 

vinnumarkaði aðgengi að öruggu 
íbúðarhúsnæði í langtímaleigu.  Félagið 
vinnur nú að byggingu 1400 íbúða víðs 

vegar um land.                 

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 4 .  F E B R Ú A R

Isavia leitar að ábyrgum og úrræðagóðum einstaklingi til að  
sinna starfi húsvarðar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Um er að 
ræða vaktavinnu þar sem unnið er á dag- og næturvöktum. 
Helstu verkefni eru eftirlit með fasteignum, kerfum og búnaði 
sem og eftirlit með daglegum rekstrarverkefnum og fram- 
kvæmdum. Móttaka og úrvinnsla erinda, viðbrögð vegna  
rekstrarfrávika og önnur tilfallandi verkefni. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Freyr Borgarsson, 
hópstjóri Rekstrarstjórnstöðvar, bjarni.borgarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun eða önnur sambærileg  
  menntun/reynsla sem nýtist í starfi
• Aldurstakmark 20 ár
• Góð kunnátta í ensku og íslensku
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta skilyrði

S U M A R S T A R F  H Ú S V A R Ð A R

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.



Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá FAST Ráðningum 
í síma 552-1606 eða lind@fastradningar.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um 
að sækja um störfin á www.fastradningar.is 

Umsóknarfrestur er til 
og með 2. mars nk.

Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða metnaðarfulla og ábyrga starfsmenn í spennandi framtíðarstörf á veitusviði.  
Í boði er áhugavert starfs umhverfi með krefjandi og fjölbreyttum verkefnum. Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á Vest-
fjörðum ásamt dreifingu orkunnar til kaupenda hennar.  Starfsmenn eru um 70 talsins og er hópurinn samheldinn og 
metnaður mikill.  Ef þú vilt starfa hjá traustu og framsýnu fyrirtæki og búa í návígi við ægifagra náttúru er þetta tækifærið þitt! 

Rafvirki
Sunnanverðir Vestfirðir

Starfsmaðurinn verður hluti af vinnu-
flokki  veitusviðs Orkubús Vestfjarða með 
 höfuðstöðvar á Patreksfirði.   Starfsumhverfið 
er  sunnanverðir Vestfirðir.  

Starfssvið:
• Fjölbreytt verkefni í flutnings- og dreifikerfi
• Nýframkvæmdir
• Viðhald á háspennu- og lágspennubúnaði
• Reglubundið eftirlit í veitukerfi

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun 
• Almenn tölvufærni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af veitustarfsemi er kostur
• Færni í samskiptum

Orkubúið vill fjölga konum í störfum 
hjá fyrirtækinu. Konur sem og karlar eru 
því hvött til að sækja um ofan greind 
störf. Ekki hika við að hafa samband og 
 við tökum alltaf vel á móti þér. Fullum 
trúnaði heitið.  

Vélfræðingur eða vélstjóri 
Sunnanverðir Vestfirðir

Starfsmaðurinn verður hluti af vinnu-
flokki  veitusviðs Orkubús Vestfjarða með 
 höfuðstöðvar á Patreksfirði.   Starfsumhverfið 
er  sunnanverðir Vestfirðir.   

Starfssvið:
• Daglegur rekstur hitaveitu og kyndistöðvar
• Viðhald og nýframkvæmdir í veitukerfi
• Rekstur og viðhald díselvéla
• Önnur tilfallandi verkefni á veitusviði 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í fagi
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af veitustarfsemi kostur
• Almenn tölvufærni
• Færni í samskiptum

Rafvirki - Rafveituvirki 
Norðanverðir Vestfirðir

Starfsmaðurinn verður hluti af vinnuflokki  
veitusviðs Orkubús Vestfjarða með höfuð-
stöðvar á Ísafirði.   Starfsumhverfið er Ísafjörður 
og nágrenni.    

Starfssvið:
• Daglegur rekstur flutnings- og dreifikerfis
• Nýframkvæmdir
• Viðhald á há- og lágspennubúnaði
• Reglubundið eftirlit í veitukerfi
• Önnur tilfallandi verkefni á veitusviði 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í fagi
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af veitustarfsemi kostur
• Almenn tölvufærni 
• Færni í samskiptum 

Lind Einarsdóttir

ÁHUGAVERÐ STÖRF HJÁ ORKUBÚI VESTFJARÐA
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FJÖLSKYLDUSVIÐ GARÐABÆJAR
FORSTÖÐUMAÐUR STUÐNINGS- 
OG ÖLDRUNARÞJÓNUSTU 

Fjölskyldusvið Garðabæjar auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns stuðnings- og 
öldrunarþjónustu. Um er að ræða 100% starfshlutfall. 

Helstu verkefni:

• Ber ábyrgð á stjórnun og rekstri stuðningsþjónustu (heimaþjónustu o.fl.)
• Ber ábyrgð á stjórnun og rekstri félags- og tómstundastarfs eldri borgara
• Sinnir daglegum störfum í málaflokkunum
• Sinnir upplýsingamiðlun, vefsíðum, viðburðum og fræðslu ásamt samstarfi við ýmsa 
 samstarfsaðila innan sveitarfélags og utan

Hæfniskröfur:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. starfsréttindi í félagsráðgjöf, þroskaþjálfun eða hjúkrunarfræði
• Framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla af starfi með öldruðu og fötluðu fólki
• Haldbær reynsla af rekstri
• Haldbær reynsla af stjórnun
• Góð tök á íslenskri tungu og hæfni í framsetningu texta
• Góð tölvukunnátta
• Dugnaður og samviskusemi
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsókarfrestur er til og með 3. mars 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veita Hildigunnur Árnadóttir yfirfélagsráðgjafi í síma 525 8500 eða 
með því að senda tölvupóst á hildigunnur@gardabaer.is og Inga Þóra Þórisdóttir mannauðsstjóri 
í síma 525 8500 eða með því að senda tölvupóst á ingath@gardabaer.is.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda, menntun og reynslu sem varpað 
getur ljósi á færni hans til að sinna umræddu starfi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is. 

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Flataskóli

• Leikskóla- eða grunnskólakennari
• Skrifstofustjóri

Hofsstaðaskóli

• Stuðningsfulltrúi

Urriðaholtsskóli

• Leikskólakennarar eða annað  
 háskólamenntað fólk

Leikskólinn Hæðarból

• Leikskólakennari eða starfsmaður  
 með aðra uppeldismenntun

Leikskólinn Krakkakot

• Starfsmaður í eldhús – afleysing

Leikskólinn Sunnhvoll

• Leikskólastjóri

Fjölskyldusvið

• Félagsráðgjafi
• Sumarstörf og framtíðarstörf –  
 stuðningur við ungan mann heima 
 og við ýmsa afþreyingu

Samveitur Garðabæjar

• Pípulagningarmenn eða 
 véltæknimenntaðir aðilar

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

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Umsóknir sendist á verslunarstjóra Timburverslunar renzo@byko.is. 

Umsóknarfrestur er til 25. febrúar.

Við leitum að dugmiklum og vandvirkum aðila til að leiða 
sérvinnsluteymið okkar. 

Starfssvið: Borðplötuvinnsla, endalímingar og önnur sérvinnsla á verkstæði.

Hæfniskröfur: Smiðsmenntun, reynsla af trésmíðaverkstæði, reynsla af  
tölvustýrðum yfirfræsara og flest annað er kemur að sérvinnslu og smíðum.  
Viðkomandi þarf að hafa gott viðmót og góða þjónustulund.

Yfirmaður 
sérvinnslu

Timburverslun BYKO Breidd
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FJÖLSKYLDUSVIÐ GARÐABÆJAR
FORSTÖÐUMAÐUR STUÐNINGS- 
OG ÖLDRUNARÞJÓNUSTU 

Fjölskyldusvið Garðabæjar auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns stuðnings- og 
öldrunarþjónustu. Um er að ræða 100% starfshlutfall. 

Helstu verkefni:

• Ber ábyrgð á stjórnun og rekstri stuðningsþjónustu (heimaþjónustu o.fl.)
• Ber ábyrgð á stjórnun og rekstri félags- og tómstundastarfs eldri borgara
• Sinnir daglegum störfum í málaflokkunum
• Sinnir upplýsingamiðlun, vefsíðum, viðburðum og fræðslu ásamt samstarfi við ýmsa 
 samstarfsaðila innan sveitarfélags og utan

Hæfniskröfur:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. starfsréttindi í félagsráðgjöf, þroskaþjálfun eða hjúkrunarfræði
• Framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla af starfi með öldruðu og fötluðu fólki
• Haldbær reynsla af rekstri
• Haldbær reynsla af stjórnun
• Góð tök á íslenskri tungu og hæfni í framsetningu texta
• Góð tölvukunnátta
• Dugnaður og samviskusemi
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsókarfrestur er til og með 3. mars 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veita Hildigunnur Árnadóttir yfirfélagsráðgjafi í síma 525 8500 eða 
með því að senda tölvupóst á hildigunnur@gardabaer.is og Inga Þóra Þórisdóttir mannauðsstjóri 
í síma 525 8500 eða með því að senda tölvupóst á ingath@gardabaer.is.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda, menntun og reynslu sem varpað 
getur ljósi á færni hans til að sinna umræddu starfi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is. 



Fræðslufulltrúi Vatnajökulsþjóðgarðs

Laust er til umsóknar starf fræðslufulltrúa Vatnajökuls- 
þjóðgarðs. Um er að ræða nýtt starf til að fylgja eftir 
fræðsluáætlun Vatnajökulsþjóðgarðs og uppbyggingarstarfi 
við miðlun upplýsinga. Starfið heyrir beint undir fram- 
kvæmdastjóra þjóðgarðsins en því skal sinna frá einhverri  
af meginstarfsstöðum þjóðgarðsins á landsbyggðinni;  
í Ásbyrgi, Mývatnssveit, á Skriðuklaustri/Fellabæ,  
Höfn í Hornafirði, Skaftafelli eða Kirkjubæjarklaustri. 

Helstu verkefni og ábyrgð
- Þróa og framfylgja fræðsluáætlun þjóðgarðsins í  

samvinnu við þjóðgarðsverði/starfsfólk
- Umsjón með fræðslu fyrir gesti þjóðgarðsins og  

rekstraraðila í þjóðgarðinum
- Umsjón með skiltagerð og merkingum
- Umsjón með og samræmingu á útgáfu á vegum 

þjóðgarðsins
- Umsjón með vefssvæði og samfélagsmiðlum þjóðgarðsins
- Í starfinu felast m.a. ferðalög milli svæða þjóðgarðsins
- Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Leiðtogahæfni og frumkvæði til að hvetja aðra til árangurs
- Þekking og reynsla á starfsemi þjóðgarða, náttúruvernd 

og ferðamálum
- Reynsla af landvörslu, umhverfis- og náttúrutúlkun eða 

grenndarkennslu er kostur
- Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

þjónustulund
- Nákvæmni, faglegur metnaður og skipulagsfærni
- Reynsla og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og 

ensku
- Tölvufærni og geta til að vinna eftir verkferlum
- Þekking á og reynsla af opinberri stjórnsýslu kostur

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2019. Sótt er um 
starfið á Starfatorgi og skal umsóknum fylgja ítarlegt yfirlit 
um menntun og starfsferil. Hvetjum jafnt konur sem karla 
að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Gert er ráð fyrir að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2019
Umsóknareyðublöð vegna starfsins eru á Starfatorgi

Nánari upplýsingar veitir
Ingibjörg Smáradóttir – ingibjorg@vjp.is –s. 575 8403

Bæjarhrauni 20 
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is

Tækni- og verkfræðingar

VSB Verkfræðistofa leitar að tækni- eða verkfræðingi 

til framtíðarstarfa á framkvæmdasviði. 

Hefur þú áhuga á að starfa við fjölbreytt og 
krefjandi verkefni við:

 • Framkvæmdaráðgjöf
 • Byggingarstjórn
 • Framkvæmdaeftirlit
 • Áætlunargerð
 
Á framkvæmdasviði VSB starfar öflugt teymi 
bygginga-, tækni- og verkfræðinga. 
Það er stefna framkvæmdasviðs að nýta sér tækni 
til þess að bæta gæði og nota starfsmenn rafræn 
eftirlitsverkfæri, BIM og dróna í sínu starfi. 
Frekari upplýsingar gefur Gísli Ó. Valdimarsson 
gisli@vsb.is

Umsókn um starfið með upplýsingum um menntun, 
hæfni og starfsreynslu óskast skilað á ofangreint 
netfang eigi síðar en 3. mars nk. 
Starfsreynsla við mannvirkjagerð er æskileg. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt.

VSB Verkfræðistofa er fjölhæf verkfræðistofa á sviði 
mannvirkjagerðar og framkvæmda. VSB veitir viðskiptavinum 
ráðgjöf með lausnum sem einkennast af hagkvæmni, 
fagmennsku og áreiðanleika. Á stofunni starfa 32 manns. 

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 ?

Isavia óskar eftir að ráða sumarstarfsmann 
í bókhald. Helstu verkefni felast í skráningu, 
merkingu og bókun reikninga, afstemmingu 
lánadrottna og öðrum tilfallandi verkefnum.  

Hæfniskröfur
• Viðurkenndur bókari eða menntun sem  
 nýtist í starfi er kostur

• Reynsla af bókhaldi er skilyrði

• Þekking og reynsla af vinnu við  
 Navision bókhaldskerfið kostur

• Kunnátta í öllum helstu tölvuforritum

• Skipulögð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Helga Erla  
Albertsdóttir, deildarstjóri reikningshalds,  
helga.albertsdottir@isavia.is.

Starfsstöð: Keflavík

Isavia óskar eftir að ráða sumarstarfsmann  
í innheimtu og tekjuskráningu.  Helstu verkefni  
eru m.a. reikningagerð, bókanir, afstemmingar  
og gerð reikningsyfirlita. Auk innheimtu innlendra 
og erlendra krafna.  

Hæfniskröfur
• Viðurkenndur bókari eða menntun sem  
 nýtist í starfi kostur

• Reynsla af bókhaldi er skilyrði

• Þekking og reynsla af vinnu við Navision kostur

• Kunnátta í öllum helstu tölvuforritum

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu  
 jafnt sem riti

Nánari upplýsingar veitir Helga Erla  
Albertsdóttir, deildarstjóri reikningshalds,  
helga.albertsdottir@isavia.is.

Starfsstöð: Reykjavík

S U M A R S T A R F  
Í  B Ó K H A L D I

S U M A R S T A R F  
Í  I N N H E I M T U  O G  
T E K J U S K R Á N I N G U

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 4 .  F E B R Ú A R

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.

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

– erum við með réttu
manneskjuna
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Leikskólaleiðbeinandi.
Krílasel ungbarnaleikskóli sem er einkarekinn óskar eftir 
að ráða vanan leikskólaleiðbeinanda í 100% starf sem 
getur hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir sendist á krilasel@simnet.is

 Barnaverndarstofa

Starf sérfræðings  
á meðferðar- og fóstursviði

Barnaverndarstofa auglýsir eftir sérfræðingi til starfa á 
meðferðar- og fóstursviði stofunnar. Um er að ræða fullt starf 
sem felur meðal annars í sér: 

• Mat á upplýsingum barnaverndarnefnda og annarra 
fagaðila um umönnunar- og meðferðarþörf barna við 
umfjöllun umsókna um viðeigandi þjónustu.

• Leiðbeiningar og gæðaeftirlit með þjónustu við börn sem 
dvelja á fóstur- eða meðferðarheimilum og glíma við 
alvarlega hegðunar- og tilfinningaerfiðleika. 

• Samskipti og ráðgjöf við barnaverndarnefndir, fósturfor- 
eldra, meðferðaraðila á vegum Barnaverndarstofu og aðra 
fagaðila. 

Menntun og reynsla:
• Krafa um meistarapróf eða sambærilegt próf af heilbrigðis- 

eða félagssviði.
• Krafa um þekkingu á sviði frávika í hegðun og þroska 

barna og unglinga, matsaðferðum, greiningarhugtökum og 
–tækjum og fjölbreyttum aðferðum í meðferðarvinnu með 
börnum og foreldrum.

• Þekking og reynsla af barnaverndarstarfi og gagnreyndum 
aðferðum í þjónustu við börn og fjölskyldur er æskileg.

Persónulegir eiginleikar:
• Mikilvægt er að búa yfir hæfni til að vinna skipulega, mark-

miðatengt og lausnarmiðað.
• Lögð er áhersla á góða samstarfshæfni, sveigjanleika og 

jákvætt viðhorf til skjólstæðinga og samstarfsaðila. 
• Krafa um góða íslenskukunnáttu í rituðu og töluðu máli.
• Krafa um góða enskukunnáttu og æskileg kunnátta í einu 

Norðurlandamáli.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Við 
úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndarstofu á 
hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er 
mið af jafnréttisáætlun Barnaverndarstofu við ráðningar á 
stofuna. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars n.k. 

Nánari upplýsingar  eru veittar hjá Barnaverndarstofu í síma 
530 2600 (www.bvs.is). Umsóknir skulu berast til Barnavern-
darstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið  
bvs@bvs.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

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:

Fasteignadeild auglýsir eftir starfsmanni til að 
taka þátt í viðhaldi við húseignir og búnað.  
Hjá deildinni starfa nú 7 iðnaðarmenn og  
3 húsverðir, sem annast þjónustu við starfsemina 
á 4 stöðum á höfuðborgarsvæðinu.  Fasteigna-
deildin annast viðhald og þjónustu við 70 fm af 
húsnæði þar sem öldrunarþjónusta er veitt.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf eða meistarapróf í rafvirkjun,
 (nám í rafeindavirkjun eða vélstjórn kemur 
 einnig til greina)

• Sterk öryggisvitund og árvekni

• Lipurð í samskiptum 

• Öguð vinnubrögð og gott skipulag

• Réttindi við brunaviðvörunarkerfi 
 æskilegt

Góður starfsandi er í hópnum og er  vinnutíminn 
frá kl. 8-17 virka daga en hætt er kl. 16 á 
 föstudögum. Ekki hika við að hafa samband, við 
tökum alltaf vel á móti þér. Fullum trúnaði heitið.  

Sjómannadagsráð sinnir velferðarmálum sjó-
manna og er leiðandi aðili í öldrunar þjónustu 
á landinu. Í gegnum dótturfélög sín, Hrafnistu, 
Naustavör, Laugarásbíó og Happdrætti DAS, 
 veitir félagið á annað þúsund landsmönnum í 
fimm  sveitarfélögum daglega þjónustu.

Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá 
FAST Ráðningum í síma 552-1606 eða 
lind@fastradningar.is

Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir um að sækja um starfið 
á www.fastradningar.is 

Umsóknarfrestur er til 
og með 2. mars nk.

Lind Einarsdóttir

Rafvirki fyrir Sjómannadagsráð

Grunnskóli Seltjarnarness 

 • Smíðakennsla, 80% staða.

Nánari upplýsingar um starfið og skil umsóknar 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 28. febrúar næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Laust starf

seltjarnarnes.is



LISTAHÁSKÓLINN AUGLÝSIR EFTIR HÁSKÓLAKENNURUM  
 

 

 

 

 

 

Háskólakennarar við Listaháskóla Íslands taka virkan þátt í uppbyggingu viðkomandi deildar undir stjórn deildarforseta 
og eru þátttakendur í því fræða- og fagsamfélagi sem skólinn byggir upp.

Hæfi umsækjanda verður metið í samræmi við reglur Listaháskóla Íslands um veitingu akademískra starfa, 
sjá nánar á lhi.is/log-og-reglur
 
Staða háskólakennara í arkitektúr 
Starfshlutfall er 50% með möguleika á auknu hlutfalli.

Staða háskólakennara í grafískri hönnun 
Starfshlutfall er 40% með möguleika á auknu hlutfalli.

Staða háskólakennara í vöruhönnun 
Starfshlutfall er 50% með möguleika á auknu hlutfalli.

  

Ráðið er í störfin frá 1. ágúst 2019.

Umsóknum skal skilað á netfangið starfsumsókn@lhi.is, eigi síðar en miðvikudaginn 3. mars 2019. 
Upplýsingar um störf veitir deildarforseti viðkomandi deildar. Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

Starfsumhverfið er gefandi og kraftmikið samfélag nemenda á bakkalár- og meistarastigi sem stunda nám undir 
handleiðslu framúrskarandi listamanna og annarra sérfræðinga. 

SKAPANDI SAMFÉLAG
Á FRÆÐASVIÐI LISTA

 

Staða háskólakennara í listkennslu
Starfshlutfall er 100%.

Staða háskólakennara í skapandi tónlistarmiðlun
Starfshlutfall er 60% með möguleika á auknu hlutfalli.

VERKEFNASTJÓRI – STOFNUN KVIKMYNDADEILDAR

Verkefnastjórinn heldur utan um starf stýrihóps, samskipti við hag- og fagaðila auk 
sérfræðinga Listaháskólans í samræmi við fyrirliggjandi verkferil um stofnun nýrrar 
háskóladeildar. Meðal verkefna er greining gagna og stefnumótun í samráði við stýrihóp 
auk skýrslugerðar. Um er að ræða 100% starf í 6–8 mánuði.

Listaháskóli Íslands óskar eftir að ráða verkefnastjóra til tímabundinna 
starfa við undirbúning stofnunar kvikmyndadeildar.

Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst.
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað rafrænt eigi síðar en 3. mars á netfangið 
starfsumsokn@lhi.is merkt: Verkefnastjóri. Frekari upplýsingar um starfið veitir 
Sóley Björt Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri, í tölvupósti soleybjort@lhi.is. 
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Listaháskólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 
Sjá nánar um starfsemi skólans á lhi.is

Menntun, reynsla, hæfni
Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Reynsla af verkefnastjórnun

Greiningarhæfileikar

Mjög gott vald á íslensku og ensku

Frumkvæði, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Mjög góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót

Þekking á listum og kvikmyndagerð æskileg

•

•

•

•

•

•

•

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

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

Ítarlegri upplýsingar um störfin, hæfiskröfur og 
umsóknargögn er að finna á lhi.is/laus-storf 

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkenningu á fræðisviðinu listir. 
Skólinn starfar í fimm deildum, myndlistardeild, hönnunar- og arkitektúrdeild, 
tónlistardeild, sviðslistadeild og listkennsludeild. Starfsstöðvar skólans eru fjórar 
við Þverholt, Skipholt, Austurstræti og Laugarnesveg í Reykjavík. 

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað
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Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur í tekju- og skuldatölfræði

Ert þú sérfræðingur í tölfræði eða forritun og hefur áhuga á stórum gagnasöfnum? 
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í tekju- og skuldatölfræði. Í starfinu 
felst tölfræðileg úrvinnsla, greining og hagskýrslugerð um tekju- og skuldatölfræði ásamt öðrum 
verkefnum á sviði félagsmálatölfræði. Verkefnin eru spennandi og bæði er um að ræða reglubu-
ndnar útgáfur og nýsköpun í ótrúlega áhugaverðum málaflokki. 

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun til dæmis á sviði tölvu-, verk- eða tölfræði, framhaldsmenntun er kostur
• Mikil greiningarhæfni
• Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (t.d. SQL)
• Forritunarþekking
• Þekking og reynsla af tölfræðiforritum
• Þekking og reynsla af ferlavinnu og/eða gæðastarfi er mikill kostur
• Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu með stór gagnasett er kostur
• Reynsla af framsetningu tölulegra upplýsinga er kostur
• Þekking á tekjum, skuldum, skattaumhverfi og launum kostur
• Samskipta- og samstarfsfærni
• Frumkvæði, nákvæm og skipulögð vinnubrögð 
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku er æskileg

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019 og skulu umsóknir berast í pósti á: Starfsumsókn,  
Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar 
ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða 
metnaðarfullan og áhugasaman starfsmann til starfa.

Fræðslustjóri 
Erum við að leita að þér?

Alzheimersamtökin leita nú liðsmanns í stöðu Fræðslustjóra. 
Við leitum að einstaklingi sem brennur fyrir málefnum fólks með 
heilabilun og hefur reynslu af vinnu sem tengist þeim. Um er að 
ræða 80-100% stöðu. 

Helstu verkefni:
• Skipulag og utanumhald fræðslu á vegum félagsins
• Ráðgjöf og stuðningur til skjólstæðinga og félagsmanna
• Ritstjórn heimasíðu og samfélagsmiðla
• Gerð fræðsluefnis
• Aðkoma og samvinna við skipulag og framkvæmd viðburða  
 á vegum félagsins
• Önnur verkefni sem Fræðslustjóra kunna að vera falin

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- og/eða félagsmála
• Mikil þekking á heilabilunarsjúkdómum og málefnum þeim 

tengdum
• Reynsla af vinnu að öldrunarmálum/málefnum fólks með 

heilabilun
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og ánægja af að 

vinna með fólki
• Hæfni og reynsla af kennslu/kynningum.
• Góð tungumálakunnátta – enska og norðurlandamál
• Rit- og tæknileg færni

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf ekki síðar en 1. ágúst 
eða eftir samkomulagi. Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Vilborg Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri s. 844 6500. 
Umsóknarbréf þar sem fram kemur hvers vegna sótt er um 
starfið ásamt ferilskrá berist Alzheimersamtökunum rafrænt á 
netfangið vilborg@alzheimer.is 
Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2019. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og verður 
öllum svarað. Nánar um Alzheimersamtökin á heimasíðunni 
www.alzheimer.is 

Ritari bæjarstjóra

kopavogur.is
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Laust er til umsóknar starf ritara bæjarstjóra. Ritari annast fjölbreytt verkefni
fyrir bæjarstjóra og almenn skrifstofustörf. Starfið er á stjórnsýslusviði
bæjarins og felur í sér mikil samskipti við bæjarfulltrúa og stjórnendur.

Helstu verkefni:
• Almenn ritarastörf og símavarsla fyrir bæjarstjóra.
• Sjá um dagbók og fundarbókanir bæjarstjóra.
• Undirbúa fundi, annast fundarboð og taka á móti fundargestum.
• Skrá erindi og gögn í mála- og skjalavistunarkerfi.
• Rita fundargerðir á deildarstjóra- og sviðsstjórafundum.
• Annast síma- og netsamninga fyrir starfsfólk og bæjarfulltrúa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, svo sem stúdentspróf eða skrifstofunám.
• Reynsla í opinberri stjórnsýslu kostur.
• Góð samskipta- og samstarfshæfni.
• Góð þekking á ritvinnslu og skjalafrágangi.
• Góð íslenskukunnátta.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2019.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Hallsdóttir (harpahalls@kopavogur.is)
sími 441 0000.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Kópavogs. Eingöngu er hægt
að sækja um starfið á ráðningarvef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.

LIÐSMAÐUR  
Á SKRIFSTOFU
Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir 
að ráða fulltrúa á skrifstofu í fullt starf.

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019.  
Umsókn, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast 
til Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra 
(starf@sinfonia.is). 

HELSTU VERKEFNI:

•  Almenn skrifstofustörf

•  Aðstoð við skipulag hæfnisprófa

•  Undirbúningur og skipulag funda

•  Umsjón með flug- og hótelbókunum

•  Upplýsingagjöf og afgreiðsla erinda

•  

•  Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:  

•  Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi

•  Góð almenn tölvukunnátta

•  Góð íslensku- og enskukunnátta

•  Samskiptahæfni og rík þjónustulund

•  Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum

•  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

•  Áhugi á klassískri tónlist kostur

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS er ein stærsta 
menningastofnun landsins með um 100 manna starfslið. 
Hljómsveitin hefur aðsetur í tónlistarhúsinu Hörpu 
og heldur um 100 tónleika á hverju starfsári, m.a. 
áskriftartónleika með heimsþekktum stjórnendum og 
einleikurum, fjölskyldutónleika og skólatónleika fyrir 
nemendur á öllum aldri.
www.sinfonia.is
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ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að 
vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og 
fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Lögð er áhersla á að 
vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar 
sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

AFGREIÐSLA Í VÍNBÚÐUM
Við leitum að jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingum sem eru tilbúnir að veita framúrskarandi og 
ábyrga þjónustu. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Sala og þjónusta við viðskiptavini
• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
• Umhirða búðar

Hæfniskröfur
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Starfshlutfall er breytilegt eftir 
staðsetningu Vínbúðar.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn lagerstörf
• Móttaka og tiltekt vöru
• Dagleg þrif

Hæfniskröfur
• Stundvísi og dugnaður
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
• Lyftarapróf er kostur

Um er að ræða fullt starf og vinnutími er 
virka daga frá 7.30 - 16.30. 
Mögulega unnið einhverja laugardaga.

Dreifingarmiðstöð ÁTVR sér um vörumóttöku frá birgjum og dreifingu vara í Vínbúðir. 
Við leitum að drífandi og jákvæðu starfsfólki á lager.

STARFSFÓLK Á LAGER, DREIFINGARMIÐSTÖÐ ÁTVR

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  

Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

Sumarstörf á skemmtilegum 
vinnustað fyrir tvítuga og eldri

ALLTAF FRÍ 
Á SUNNUDÖGUM
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Vilt þú vinna við 
verndun vatns?
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings í 
vatnamálum á sviði náttúru, hafs og vatns. Í boði er krefjandi starf 
í frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á framsýni, 
samstarf og árangur í þverfaglegri teymisvinnu. 

Helstu verkefni
 » Stjórnsýsla stjórnar vatnamála og fráveitumála sem fellur 

innan starfssviðs Umhverfisstofnunar samkvæmt lögum og 
reglugerðum.

 » Verkefni sem falla innan verksviðs Umhverfisstofnunar og 
tengjast vörnum gegn mengun vatns og meðhöndlun seyru.

 » Verkefni sem tengjast stjórn vatnamála s.s. vinna við 
vöktunaráætlun, aðgerðaáætlun og vatnaáætlun fyrir Ísland.

 » Gerð leiðbeininga, umsagna, gagnaskil og samstarf við 
hagsmunaaðila.

 » Erlent og innlent samstarf sem tengist stjórn vatnamála og 
fráveitumálum

Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni og hæfniskröfur til 
starfsins er að finna á starfatorg.is og www.umhverfisstofnun.is/storf-
i-bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019. 

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 sveitar-
félagsins, aðalnámskrá grunnskóla, aðalnámskrá tónlistar- 
skóla 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 umsagnar- 
aðila, stuttri kynningu á umsækjanda og greinargerð 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.

ÞRIF 100% STARF.
LAUNÞEGI EÐA VERKTAKI.

ÞINGVANGUR EHF. ÓSKAR EFTIR KARL EÐA KONU Í 100% 
STARF VIÐ AÐ ÞRÍFA KAFFISTOFUR, SKRIFSTOFUR OG EIGNIR
ÞINGVANGS. ÞARF AÐ HAFA REYNSLU AF ÞRIFUM OG HAFA 
EIGIN BÍL TIL UMRÁÐA. ÞARF AÐ GETA HAFIÐ STÖRF SEM 
FYRST

Upplýsingar veitir Kristján Sveinlaugsson í gegnum netfangið kristjan@thingvangur.is og í 
síma 6980088.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Þingvangur er 
byggingaverktaki. 
Hjá Þingvangi starfa 
um 100 manns auk 
fjölda undirverktaka 
og fyrirtækið er 
með öflugt 
starfsmannafélag.



FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi störf 
hjá Fjarðabyggð
Á framkvæmdasviði Fjarðabyggðar eru laus 

til umsóknar eftirfarandi störf:

Verkefnastjóri á framkvæmdasviði
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir laust til 
umsóknar starf verkefnastjóra. Um er að ræða fullt starf.
Meginviðfangsefni verkefnastjóra verða að auka 
flokkun, endurvinnslu og nýtingu sorps í sveitar- 
félaginu, auka eftirlit, samstarf og fræðslu við fyrirtæki 
og íbúa er snýr að málaflokknum, auk innleiðingar á 
gæðamálum veitna sveitarfélagsins (vatns-, fráveitu 
og hitaveitu).

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars.

Vélstjóri
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir laust til 
umsóknar starf vélstjóra fyrir Fjarðabyggðarhafnir, en 
um er að ræða fullt starf auk bakvakta.
Starfið felur í sér vélstjórn dráttarbáts Fjarðabyggðar- 
hafna, auk annarra starfa á framkvæmda- og þjónustu- 
miðstöð.

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars.

Hafnarvörður
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir laust til 
umsóknar starf Hafnarvarðar við Fjarðabyggðarhafnir. 
Um er að ræða fullt starf auk bakvakta.
Starfið felur í sér hafnarvörslu, vigtun og þjónustu við 
viðskiptavini hafnarinnar, auk annarra starfa á þjónustu- 
og framkvæmdamiðstöð. Starfið er lifandi og kallar á 
mikil samskipti við fólk og fyrirtæki. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars.

Skipstjóri 
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir laust til 
umsóknar starf skipstjóra hjá Fjarðabyggðarhöfnum. 
Um er að ræða fullt starf auk bakvakta.
Starfið felur í sér skipstjórn á dráttarbát Fjarðabyggðar- 
hafna og ábyrgð á að dráttarbáturinn sé ávallt tilbúinn 
til notkunar þegar þörf krefur auk afleysingar í hafn- 
sögu. Skipstjóri sinnir auk þess ýmsum störfum og 
verkefnum hjá framkvæmdamiðstöð.

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars.

Allar nánari upplýsingar um störfin eru á 

heimasíðu Fjarðabyggðar www.fjardabyggd.is.  

Umsóknum skal skila í gegnum ráðningavef 

Fjarðabyggðar, starf.fjardabyggd.is.

F

Mj

Esjumel 9
s. 511 6960
www.eei.is

Verkefnastjóri og verkstjóri
Vegna aukinna verkefna framundan óska Esju-Einingar ehf. eftir að 
ráða drífandi og metnaðarfulla einstaklinga í starf verkefnastjóra og 
verkstjóra vegna byggingaframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu og 
í Reykjanesbæ. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á thorgeir@logmat.is
Nánari upplýsingar veitir Þorgeir Þorgeirsson í síma 630-5050. 

Nánari upplýsingar á  rsk.is

rsk@rsk.is

442 1000
Þjónustuver opið:

Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

Tveir öflugir og jákvæðir einstaklingar

hafa nú tækifæri til að ganga til liðs við góðan hóp

þar sem laus eru störf í afgreiðslu ríkisskattstjóra 

á Laugavegi 166 og á eftirlitssviði.

Fulltrúi í afgreiðslu
Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina, upplýsingamiðlun, móttaka og afhending gagna ásamt 
því að veita leiðbeiningar til viðskiptavina varðandi skattamál, fyrirtækja- og ársreikningaskrá.

Hæfnikröfur

   Stúdentspróf.
   Góð íslensku- og enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta kostur.
   Góð almenn tölvukunnátta.
   Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
   Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika til að vinna undir álagi.
   Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.

Upplýsingar um starfið veitir Jónína Jónasdóttir, sviðsstjóri, í síma 442-1000
og í tölvupósti jonina.jonasdottir@rsk.is

Samtímaeftirlit
Helstu verkefni og ábyrgð

Starfið felst m.a. í skatteftirliti þar sem rekstraraðilar eru heimsóttir á starfsstöð og farið yfir 
staðgreiðsluskil, virðisaukaskattsskil og tekjuskráningu. Jafnframt felst í starfinu leiðbeininga- og 
forvarnarhlutverk. Samtímaeftirlit ríkisskattstjóra sinnir eftirliti á landsvísu en er stýrt frá Reykjavík.

Hæfnikröfur

   Viðeigandi háskólamenntun, t.d. á sviði viðskiptafræði eða lögfræði.
Haldgóð þekking og reynsla af bókhaldi og reikningsskilum ásamt almennri þekkingu 
á skattframkvæmd.

   Góð íslensku- og enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta er kostur.
   Góð almenn tölvukunnátta.
   Lipurð í mannlegum samskiptum.
   Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.

Upplýsingar um starfið veitir Stefán Skjaldarson, sviðsstjóri, í síma 442-1000 
og í tölvupósti stefan.skjaldarson@rsk.is

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar 
upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja
með svo umsókn teljist fullnægjandi. Umsækjendum um störf hjá ríkisskattstjóra kann að vera 
gert að leysa verkefni í ráðningarferlinu sem kæmu, auk annarra þátta, heildstætt inn í mat á
hæfni þeirra til viðkomandi starfa.

Starfshlutfall er 100%. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og
viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019 og verður öllum
umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.

Meginstefna RSK í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna 
og starfsmanna sín í milli. Unnið er eftir gildunum:  Fagmennska - Jákvæðni - Samvinna.

Hefur þú ríka þjónustulund?



Rafvirki óskast
Straumleidir ehf rafverktaki óskar eftir að ráða rafvirkja, 
góð verkefnastaða. 

Áhugasamir sendi umsókn sína ásamt ferilskrá  
á netfangið straumleidir@gmail.com eða í síma 8972811

Starf fagstjóra 
búfjárræktar og 
þjónustusviðs
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir fagstjóra 
búfjárræktar og þjónustusviðs.
Um er að ræða stjórnendastarf á öðru af tveimur fags-
viðum í nýju skipuriti.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Faglegur leiðtogi og fyrirliði teymis sem vinnur að búfjár-

rækt og þjónustu í landbúnaði. 
• Fagsviðið hefur meðal annars umsjón með ræktu-

narstarfi búfjárkynja, almennri þjónustu og ráðgjöf til 
landbúnaðar

• Fagstjóri ber lykilábyrgð á stýringu mannauðs og gætir 
þess að ráðgjafar á sviðinu nýtist sem best fyrir heildina

• Fagstjóri ber ábyrgð að innan teymisins séu verkefni og 
ráðgjöf markviss.

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á 

sviði búvisinda, raungreina, eða náttúruvísinda æskileg
• Stjórnunarreynslu krafist
• Þekking á verkefnastjórnun er kostur
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Við leitum að einstaklingi með brennandi áhuga á 
landbúnaði í sínum víðasta skilningi og hefur metnað og 
frumkvæði til að vinna að ráðgjafastarfsemi RML.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er ráðgjafarfyrirtæki 
í eigu bænda og sinnir landbúnaðarráðgjöf um allt land. 
Starfsemin er dreifð um landið á 13 starfsstöðvum. Við 
bendum áhugasömum á heimasíðu fyrirtækisins www.
rml.is þar sem sótt er um starfið, en þar er einnig hægt að 
kynna sér starfsemina enn frekar.

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars. 

Nánari upplýsingar veita Karvel L. Karvelsson klk@rml.is 
og Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir geh@rml.is 

Leikskólastjóri Holti
Reykjanesbær auglýsir starf leikskólastjóra við leikskólann Holt laust til umsóknar. Leikskólinn er 
fjögurra deilda með um 95 börn á aldrinum tveggja til sex ára. Í skólanum er starfað í anda Reggio Emilia. 
Einkunnarorð skólans eru gleði, virðing, sköpun og þekkingarleit.

Leikskólinn er staðsettur þar sem stutt er í skemmtileg og fjölbreytt útivistarsvæði. Útinámssvæði 
er í nálægð skólans sem byggt var upp af leikskólum og grunnskólanum í hverfinu. Holt hefur verið 
þátttakandi í Evrópusamstarfi Erasmus+ og eTwinning og hlotið viðurkenningar fyrir framúrskarandi 
verkefni. Leikskólinn er einnig þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi leikskóli á vegum Embættis 
landlæknis. Holt hefur fjórum sinnum fengið Grænfánann.   

Leitað er að metnaðarfullum stjórnanda sem býr yfir leiðtogahæfileikum og hefur góða þekkingu á 
leikskólastarfi.

Starfssvið 
•  Vera faglegur leiðtogi
•  Bera faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi

leikskólans, stjórna daglegri starfsemi hans 
og hafa forgöngu um mótun og framgang 
stefnu leikskólans

•  Vinna náið með starfsfólki að því að skapa 
frjótt námsumhverfi þar sem vellíðan er tryggð 
og styrkleiki hvers og eins fá að njóta sín

•  Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. 
ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun

•  Bera ábyrgð á samstarfi við aðila 
skólasamfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Leikskólakennaramenntun
•  Framhaldsskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla af stjórnun og rekstri
•  Áhugi og reynsla í að leiða þróunarstarf
•  Góðir samskipthæfileikar og 

sveigjanleiki í starfsháttum
•  Framsækni og vilji til að leita nýrra leiða 

í skólastarfi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

 
Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2019.

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

Umsókninni fylgi starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags stjórnenda í leikskólum.

Umsækjendur eru beðnir að sækja um rafrænt á ráðningarvef Reykjanesbæjar www.reykjanesbaer.is undir 
Laus störf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir leikskólafulltrúi Reykjanesbæjar 
ingibjorg.b.hilmarsdottir@reykjanesbaer.is

Matreiðslumeistari
eða einstaklingur með reynslu í matreiðslu óskast til 
starfa á hjúkrunarheimilið Fellsenda. Um er að ræða 

fullt starf, unnar eru 10 tíma vaktir og önnur hvor helgi. 

Í starfinu felst matreiðsla, framreiðsla á mat, bakstur,  
frágangur í eldhúsi og pantanir.

Nánari upplýsingar veitir,  
Jóna Helga Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri 

Sími: 863 5090 / 433 1805 jona@fellsendi.is

Hjúkrunarheimilið Fellsendi, 
371 Búðardal



Sérfræðingur í búnaðarmálum Matvælastofnun Höfuðborgarsv. 201902/400
Sérfr. meðferðar- og fóstursvið Barnaverndarstofa Reykjavík 201902/399
Sálfræðingar Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201902/398
Þjónustudeild, sumarafleysing Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201902/397
Þjónustufulltrúar í ritarateymi Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201902/396
Hjúkrunarfr./ljósmóðir, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201902/395
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201902/394
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201902/393
Lektor í ferðamálafræði Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201902/392
Rannsóknamaður í fiskalíffræði Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201902/391
Lektor í lögreglufræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201902/390
Lektor í leiklist Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201902/389
Lektor í leikskólafræði Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201902/388
Lektor, námsbr. við sjúkraþjálfun Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasv. Reykjavík 201902/387
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Bókm.-/listfræðistofn. Reykjavík 201902/386
Nýdoktor Háskóli Íslands, Bókm.-/listfræðistofn. Reykjavík 201902/385
Verkamaður í lóðaumsjón Landspítali, rekstrarsvið Reykjavík 201902/384
Deildarstjóri öryggisdeildar Landspítali, rekstrarsvið Reykjavík 201902/383
Sérfræðilæknir í barnalækningum Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201902/382
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201902/381
Sjúkraliði Landspítali, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201902/380
Lyfjatæknir Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201902/379
Starfsmaður Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201902/378
Sjúkraþjálfaranemar, sumarafl. Landspítali, sjúkraþjálfun Reykjavík 201902/377
Sérfræðingur í samtímaeftirliti Ríkisskattstjóri Reykjavík 201902/376
Fulltrúi í afgreiðslu Ríkisskattstjóri Reykjavík 201902/375
Dýralæknar, sauðfjárslátrun Matvælastofnun Landið 201902/374
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201902/373
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201902/372
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra Sauðárkrókur 201902/371
Hjúkrunarfr./nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201902/370
Sjúkraliði Landspítali, sjúkrahótel við Hringbraut Reykjavík 201902/369
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, sjúkrahótel við Hringbraut Reykjavík 201902/368
Hjúkrunarnemi/hlutastarf Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201902/367
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, líknarráðgjafateymi Reykjavík 201902/366
Sérfræðilæknir Landspítali, líknardeild Kópavogur 201902/365
Hjúkrunarfræðingur/dagvinna Landspítali, göngudeild smitsjúkdóma Reykjavík 201902/364
Sjúkraliði Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201902/363
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201902/362
Geislafræðingar, sumarstörf Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201902/361
Hjúkrunarfr./nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201902/360
Sjúkraliðar, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201902/359
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vík 201902/358
Geislafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss/Vestm. 201902/357
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201902/356
Lögfræðingur Fjölmiðlanefnd Reykjavík 201902/355
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201902/354
Sjúkraliði við heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201902/353
Starfsmaður við heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201902/352
Bókari  Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201902/351
Geislafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201902/350
Skrifstofustj. hagmála og fjárlaga Heilbrigðisráðuneytið Reykjavík 201902/349

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starf félagsþjónustufulltrúa  
sveitarfélaga  hjá Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga
Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir stöðu sér-
fræðings í málefnum félagsþjónustu sveitarfélaga á 
lögfræði- og velferðarsviði. Félagsþjónustufulltrúi starfar 
ásamt öðrum sérfræðingum sviðsins að margþættum og 
síbreytilegum verkefnum, sem tengjast félagsþjónustu 
sveitarfélaga og öðrum velferðarmálum sem varða starf-
semi sveitarfélaga.

Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur 
til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum 
samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og 
skipulagshæfileika. Gert er ráð fyrir því að viðkomandi geti 
hafið störf í maí.   

Gerð er krafa um félagsráðgjafamenntun (MA í félags-
ráðgjöf) eða sambærilega menntun, ásamt góðri reynslu 
af störfum í félagsþjónustu sveitarfélaga og/eða opin-
berri stjórnsýslu sem nýtist í starfi. Þekking og áhugi á 
málefnum sveitarfélaga er mikilvægur kostur.  Gott vald 
á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu 
upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu 
Norðurlandamáli er æskileg, sem og góð tölvuþekking, 
bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga. 

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

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnu- 
staður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn 
starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til 
starfsþróunar. Umsækjendum er bent á að frekari upplýs-
ingar um Samband íslenskra sveitarfélaga eru á heima- 
síðunni, www.samband.is. Þar er einnig að finna nánari 
starfslýsingu sem og mannauðsstefnu sambandsins.

Umsóknir, merktar Umsókn um starf félagsþjónustufulltrúa, 
berist eigi síðar en 6. mars nk. til Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, 
eða á netfangið samband@samband.is. Umsókn skal fylgja 
ferilskrá og kynningarbréf, þar sem fram kemur m.a.  
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SÖLUMAÐUR Í VERSLUN 
Óskum eftir að ráða kraftmikinn sölumann í verslun okkar 
að Stórhöfða 21, 110 Reykjavík.
Vinnutími er frá kl. 9-18 alla virka daga og annan hvern  
laugardag  frá 10-14. Frá 01.06 - 01.09 er lokað á laugar- 
dögum. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Helstu verkefni sölumanns eru:
• Sala og framúrskarandi þjónusta við viðskiptavini 

verslunarinnar.
• Áfyllingar, framstillingar, móttaka á vörum, afgreiðsla af 

lager og á kassa. 
• Önnur almenn verslunarstörf.

Kröfur um hæfni og reynslu:
• Reynsla af sölu- og verslunarstörfum.
• Framúrskarandi þjónustulund og áhugi á sölustörfum.
• Sjálfstæði, dugnaður og frumkvæði í starfi.
• Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi.
• Góð samskiptahæfni, kurteisi og jákvæðni.
• Lyftarapróf æskilegt

Nánari upplýsingar um starfið veitir. Þórður Magnússon  
flis@flis.is

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Langar þig til að starfa á persónulegum 
og metnaðarfullum vinnustað í sumar og
öðlast fjölbreytta starfsreynslu?
Við viljum fá þig til liðs við okkur og getum 
ábyrgst gott samstarfsfólk og afbragðs 
mötuneyti. 
Einnig er stutt í fjölbreytta afþreyingu á 
Akureyri sem og í næsta nágrenni sem 
nærir bæði líkama og sál.

Sjúkrahúsið á Akureyri
~ fyrir samfélagið ~

ÖRYGGI - SAMVINNA - FRAMSÆKNI

Hjúkrunarfræðingar og -nemar 
Geislafræðingar og -nemar

Nánari upplýsingar á www.sak.is/atvinna

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Umsóknum skal skilað rafrænt á vef sjúkrahússins og 
þeim skulu fylgja upplýsingar um nám og starfsferil. 
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu
sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður.

Störf í boði fyrir 21 árs og eldri (fæddir 1997 eða fyrr)
»    Yfirflokksstjórar  og skrifstofustarf í Vinnuskóla
»    Flokksstjórar í Vinnuskóla
»    Yfirflokkstjórar í garðyrkju- og blómahóp
»    Leiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeið
»    Starfsfólk í garðyrkju- og umhverfishópa
»    Starfsfólk í þjónustuver, bókasafn og byggðasafn

Störf í boði fyrir 18-20 ára (fæddir 1998- 2000)
»    Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
»    Starfsfólk í garðyrkju- og umhverfishópa
»    Starfsfólk í bókasafn og byggðasafn

Störf í boði fyrir 17 ára (2001)
»    Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
»    Morgunhópur ofl.

Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar
 

Sótt er um rafrænt
á www.hafnarfjordur.is
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Starfsfólk í vöruhús 
Við leitum að dugmiklu starfsfólki til þess að   
standa vaktina í vöruhúsum okkar í sumar.   

Helstu verkefni:
• Móttaka og afgreiðsla á vörum 
• Tiltekt og afgreiðsla pantana
• Önnur tilfallandi störf sem tilheyra í   

stóru vöruhúsi

Fjölbreytt störf á gámavallarsvæði 
Við leitum af starfsfólki til að sinna störfum í 
frystivörugeymslu, á bílavelli og í skipaafgreiðslu. 
Unnið er á vöktum við skipaafgreiðslu.    

Helstu verkefni:
• Losun og lestun skipa
• Móttaka og afgreiðsla á vörum í frystivörugeymslu
• Tiltekt og afgreiðsla pantana í frystivörugeymslu
• Losun bíla úr gámum, sjónskoðun og umsýsla bíla 

Meiraprófsbílstjórar 
Við leitum að ábyrgum og traustum bílstjórum   
í akstur og dreifingu vöru.  

Helstu verkefni:
• Akstur innan höfuðborgarsvæðisins sem   

og milli landshluta
• Útkeysla á vörum til viðskiptavina
• Samskipti við viðskiptavini 

• Aldur 18+
• Hreint sakavottorð 
• Rík þjónustulund og sterk öryggisvitund
• Stundvísi, reglusemi og snyrtimennska 

 Sumarstarfsmenn Samskipa þurfa að uppfylla neðangreindar hæfnikröfur  

Starfsfólk á skrifstofur 
Við leitum að flinkum einstaklingum til þess að leysa 
af í fjölbreyttum störfum á skrifstofum fyrirtækisins. 

Hæfnikröfur:
• Stúdentspróf 
• Gott tölvulæsi og færni í Excel
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

> Kraftmikið starfsfólk í fjölbreytt sumarstörf

Tekið er á móti umsóknum í gegnum vefsíðu okkar www.samskip.is og óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn. 
Mikilvægt er að sumarstarfsmenn séu tilbúnir að vinna samfellt í 10 vikur. Starfsmönnum mun standa til boða 
að sitja vinnuvélanámskeið í byrjun sumars.   

Umsóknarfrestur 10. apríl

Samskip bjóða upp á öflugan og fjölbreyttan vinnustað sem mun skila 
starfsmönnum lærdómsríkri reynslu sem nýtist til framtíðar.

Um vinnustaðinn:
Í höfuðstöðvum Samskipa við Kjalarvog er fullkominn veitingasalur þar sem framreiddar eru hollar 
og  ljúffengar máltíðir fyrir starfsmenn.  Allir starfsmenn hafa frían aðgang að fullbúnum íþróttasal.  

• Góð samskiptahæfni og framkoma
• Bílpróf er skilyrði og lyftarapróf er kostur fyrir störf   

á gámavelli og í vöruhúsum

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



Býr í þér viðburðarstjórnandi?

Blönduósbær leitar að áhugasömum aðila, með þekkingu og 
reynslu af viðburðarstjórnun, til að stjórna viðburðum í sveitar-
félaginu. Um er að ræða tímabundna ráðningu með möguleika á 
framlengingu til lengri tíma. 

Starfið felur m.a. í sér stjórnun og umsjón Húnavöku og útgáfu 
kynningarefnis. Húnavaka er bæjarhátíð sem haldin er þriðju 
helgina í júlí ár hvert. Árið 2019 verður hún haldin daganna 
18. – 21. júlí. Húnavaka er opin öllum og samanstendur m.a. af 
fjölskylduskemmtun, dansleikjum, söngvakeppni og kvöldvöku. 

Hæfnikröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af viðburðarstjórnun
• Samskipta- og samvinnuhæfni
• Jákvætt viðhorf, sveigjanleika og þjónustulund
• Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri

Nánari upplýsingar veitir Valdimar O. Hermannsson, sveitar- 
stjóri í síma 455 4700 eða á netfangið valdimar@blonduos.is.

Umsóknarfrestur er til 5. mars 2019. 

Óskað er eftir að umsókn fylgi ferilskrá yfir menntun og fyrri 
störf, kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir 
ástæðu umsóknarinnar og hugmyndir um hvernig umsækjandi 
sér fyrir sér hátíðina til framtíðar.  
 

Blönduós er 950 manna sveitarfélag í Austur-Húnavatnssýslu. Ferðaþjónusta er vaxandi 
atvinnugrein og býður svæðið upp á skemmtilegar heimsóknir fyrir ferðamenn allt árið um 
kring. Þá er ein glæsilegasta sundlaug landsins á Blönduósi. Upplýsingar um Blönduósbæ 
má finna á heimasíðunni: www.blonduos.is 

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Aðstoð í mötuneyti í Kópavogsskóla
Aðstoðarskólastjóri í Snælandsskóla
Deildarstjóri í Snælandsskóla
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Skólaliði í Álfhólsskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Austurkór
Leikskólakennari í Arnarsmára
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Baug
Leikskólakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Læk
Leikskólasérkennari í Læk
Leikskólakennari í Sólhvörf
Leikskólasérkennari í Sólhvörf
Stjórnsýslusvið
Innheimtufulltrúi í �ármáladeild
Velferðarsvið
Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk

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

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Nánar

Um fullt starf er að ræða. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Íbúðalánasjóður hefur hlotið jafnlaunavottun. 
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja 
um störfin.

Umsóknum skal skila á www.starfatorg.is og 
þar má nálgast nánari upplýsingar um starfið.

Hæfniskröfur

Háskólamenntun í hagfræði eða sambærileg 
menntun sem nýtist í starfi 
Framhaldsmenntun er kostur
Marktæk reynsla af hagfræðistörfum
Þekking á húsnæðismarkaði er kostur
Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna
Gott vald á aðferðum til hagrannsókna og 
notkun hugbúnaðar til tölfræðigreininga
Afbragðs greiningarhæfni og gott vald á 
úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
Mikil hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 
opinberlega, bæði á íslensku og ensku
Forystuhæfileikar, færni í mannlegum 
samskiptum og hæfileikar til samstarfs
Nákvæmni í vinnubrögðum og góðir skipu-
lagshæfileikar

Upplýsingar um starfið veitir:

Þorsteinn Arnalds, áhættustjóri
569 6900  •  thorsteinn@ils.is

569 6900          9–16www.ils.is

Yfirhagfræðingur

Við leitum að reynslumiklum og metnaðar-
fullum einstaklingi í starf yfirhagfræðings 
til að leiða hagdeild Íbúðalánasjóðs. Hag-
deild annast rannsóknir og greiningar, trygg- 
ir gott aðgengi að upplýsingum um húsnæð- 
ismál og byggir þannig undir ábyrga stefnu- 
mótun og ákvarðanatöku í málaflokknum. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

Vera í forsvari fyrir hagdeild Íbúðalánasjóðs 
og leiða áframhaldandi þróun deildarinnar
Ábyrgð á rannsóknum, greiningum og 
útgáfu Íbúðalánasjóðs um húsnæðis-
markaðinn 
Samskipti við fjölmiðla, stjórnvöld og fræða- 
samfélagið vegna ráðgjafar og upplýsinga- 
gjafar um húsnæðismál
Samhæfing greininga innan sjóðsins sem 
byggja á hagrænum forsendum
Samstarf við innlendar og erlendar stofnanir 
sem tengjast húsnæðismálum

Hagfræðingur

Við leitum að öflugum og metnaðarfullum 
einstaklingi í starf hagfræðings til að taka 
þátt í rannsóknum og greiningum á hús- 
næðismarkaði og miðlun upplýsinga um 
stöðu og horfur á húsnæðismarkaði.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

Rannsóknir og greiningar á húsnæðis-
markaði
Þátttaka í söfnun, úrvinnslu og útgáfu 
upplýsinga á sviði húsnæðismála
Líkanagerð á sviði húsnæðis- og fjármála-
markaða
Útgáfa efnis og skýrslugjöf
Ráðgjöf til annarra sviða sjóðsins og þátttaka 
í verkefnum þeirra

Vegna aukinna verkefna leitar Íbúðalánasjóður nú að 

öflugum liðsauka til að taka þátt í áframhaldandi 

uppbyggingu sjóðsins á sviði rannsókna, greininga 

og stefnumótunar húsnæðismála á Íslandi. 

Hæfniskröfur

Háskólamenntun í hagfræði eða sam-
bærileg menntun sem nýtist í starfi
Gott vald á aðferðum til hagrannsókna og 
notkun hugbúnaðar til tölfræðigreiningar
Afbragðs greiningarhæfni og gott vald á 
úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
Mikil hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, 
bæði á íslensku og ensku
Nákvæmni í vinnubrögðum og góðir 
skipulagshæfileikar
Færni í mannlegum samskiptum og 
miklir hæfileikar til að starfa í hópi 

Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að stuðla að stöðugleika 

á húsnæðismarkaði og tryggja almenningi aðgengi að 

viðunandi húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem er 

til eignar eða leigu. Íbúðalánasjóður annast stjórn og 

framkvæmd húsnæðismála og er ráðgefandi fyrir 

ráðherra og önnur stjórnvöld.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Vilt þú taka þátt 
í að tryggja aðgengi 
að húsnæði fyrir alla?

Umsóknarfrestur 

er til og með 4. mars 2019

Óskum eftir vönum  

réttingamanni.  

Umsóknir sendist á  

hjonsson@hjonsson.is 



kopavogur.is

Roðasalir 1 er hjúkrunarheimili og dagþjálfun fyrir aldraða Kópavogsbúa með heilabilun. Þar búa tíu
einstaklingar og tuttugu sækja þar dagþjálfun. Jafnframt er boðið upp á eitt pláss í hvíldarrými. Í 
Roðasölum er lögð áhersla á einstaklingsmiðaðan stuðning, félagslega samveru og heimilislegan brag.

Helstu verkefni og ábyrgð
· Stýrir faglegu starfi, vinnur hjúkrunaráætlanir og ber ábyrgð á að þeim sé framfylgt.
· Ber ábyrgð á  daglegum rekstri Roðasala, þ.m.t. starfsmannamálum, kostnaðareftirliti og 

skráningum.
· Þróar innra starf Roðasala og tekur þátt í stefnumótun í málefnum eldri Kópavogsbúa.
· Á samskipti við aðstandendur og samstarfsstofnanir. 

Menntunar- og hæfniskröfur
· BS gráða í hjúkrunarfræði. Reynsla af öldrunarhjúkrun og/eða framhaldsmenntun í hjúkrun kostur. 
· Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum nauðsynleg.
· Lögð er áhersla á færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og metnað í vinnubrögðum, auk 

tölvulæsi og skipulagshæfni.

Ráðningartími og starfshlutfall
· Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
· Starfshlutfall er 100% og unnið er á dagvinnutíma. 
· Um er að ræða framtíðarstarf.

Ráðningartími og starfshlutfall
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga  og Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til 3. mars 2019.

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

Frekari upplýsingar veitir Anna Klara Georgsdóttir (annaklara@kopavogur.is)  deildarstjóri þjónustu- og
ráðgjafardeildar aldraðra, s. 441 0000.

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

Forstöðumaður  
Roðasala

Penninn | Skeifan 10 | sími 540 2000 | www.penninn.is | penninn@penninn.is

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Starfssvið: Hæfniskröfur:

Húsgögn

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Pennans, 
https://www.penninn.is/is/laus-storf Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

• Háskólamenntun eða önnur menntun 
sem nýtist í starfi.

• Reynsla af sölu og viðskiptum, 
reynsla af sambærilegu starfi æskileg.

• Rík þjónustulund, sjálfstæði og sveigjanleiki.
• Góð almenn enskukunnátta.
• Góð almenn tölvukunnátta, 

kunnátta á Navision er æskileg.
• Áhugi á fallegri hönnun og áhugi á að 

selja gæðavörur.

• Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps 
stærri viðskiptavina.

• Sala og tilboðsgerð.
• Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina.
• Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum 

fyrir viðskiptavini.
• Önnur tilfallandi verkefni.

fið tö f f tfið tö f t

iki.ikiki.ki.

Job.is

Þú finnur 

draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir



ÚTBOÐ
Leikskólinn Hlíðarendi
Viðbygging
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í byggingu 
viðbyggingar við leikskólann Hlíðarenda við 
Úthlíð 1 í Hafnarfirði, ásamt rifi á hluta af 
núverandi leikskólabyggingu, breytingu innan-
dyra og frágangi lóðar umhverfis viðbyggingu.

Viðbygging er um 70m² að stærð og reist með léttum 
timbur útveggjum klæddum steni plötum að utanverðu 
og hefðbundnu mænis sperruþaki klætt með pappa og 
bárujárni á staðsteyptum sökklum og botnplötu.

Full starfssemi verður í leikskólanum á 
framkvæmdartíma.

Helstu dagsetningar:

• Vettvangsskoðun:
• Verklok lóð:
• Verklok:

Útboðsgögn eru afhent á útboðsvef á 
www.strendingur.is frá og með 18. febrúar.

Tilboð verða opnuð hjá Umhverfis- og 
skiplagsþjónustu Hafnarfjarðar að Norðurhellu 2, 
220 Hafnarfirði þann 12. mars kl. 11:00.

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

25. febrúar 2019
15. september 2019
15. desember 2019

Nýtt hjúkrunarheimili  
á Höfn í Hornafirði 

Hönnunarsamkeppni

20908 - Framkvæmdasýsla ríkisins f.h. velferðarráðuneytisins 
og Sveitarfélagsins Hornafjarðar býður til opinnar hönnunar- 
samkeppni (framkvæmdasamkeppni) um nýbyggingu 
hjúkrunarheimilis á Höfn í Hornafirði, nánar tiltekið á lóðinni 
nr. 29 við Víkurbraut.

Um er að ræða að hámarki 2200 m² byggingarmagn, en hluti 
þess getur verið í endurbótum á núverandi hjúkrunarheimili, 
Skjólgarði, sem nýbyggingin mun tengjast.  

Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur því fyrra 
15. mars 2019 en því síðara 8. apríl 2019. Vakin er athygli á því 
að þessi samkeppni er rafræn, gögn eru afhent og þeim skilað 
rafrænt til Ríkiskaupa, samkvæmt leiðbeiningum í Samkeppnis-
lýsingu. Skilafrestur tillagna er 30. apríl 2019.

Veitt verða þrenn verðlaun að heildarupphæð 8 milljónir kr. og 
þar af verða fyrstu verðlaun að lágmarki 4 m.kr.

Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag Íslands og 
er auglýst á EES. 

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu Ríkiskaupa (www.
rikiskaup.is) og á útboðsvefnum TendSign (www.tendsign.is), 
verkefnanúmer 20908, þriðjudaginn 19. febrúar 2019 en þar  
eru leiðbeiningar til að skrá sig til þátttöku og nálgast  
samkeppnislýsingu og önnur ítargögn undir nafnleynd. 

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

Auglýsing um sveinspróf

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum  
verða haldin sem hér segir:

Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

Í byggingagreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 
10. apríl. 

Í prentgreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

Í bíliðngreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí/júní. 
Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

Í snyrtifræði í sept/okt.  Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í vélvirkjun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í hársnyrtiiðn í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í ljósmyndun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um 
leið og þær liggja fyrir.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, 
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða 
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2019.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð  -  www.idan.is og á skrifstofunni.

H E I LBRI G Ð I S RÁÐ U N EYT IÐ

Framlög úr 
Framkvæmdasjóði aldraðra árið 2019

Stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra auglýsir eftir um-
sóknum um framlög úr Framkvæmdasjóði aldraðra fyrir 
árið 2019. Hlutverk sjóðsins er að stuðla að uppbyggingu 

Framkvæmdasjóður aldraðra starfar samkvæmt lögum 
um málefni aldraðra nr. 125/1999 og reglugerð nr. 
468/2014. Stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra fer með 
stjórn sjóðsins og gerir tillögur til heilbrigðisráðherra 
um úthlutun úr honum. Vísað er til reglugerðarinnar 

veita framlög til, afgreiðslu umsókna og reglur varðandi 
framlög.

Vakin er athygli á að umsækjendum er gert að sækja um 
rafrænt og er umsóknarformið, ásamt nánari upplýsing-
um, aðgengilegt á vef heilbrigðisráðuneytisins https://
hrn.is og umsóknareyðublöðin á https://minarsidur.stjr.is

Umsóknum ber að skila í síðasta lagi fyrir kl. 16:00 
mánudaginn 11. mars 2019.

Stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra

Matreiðslumeistari
eða einstaklingur með reynslu í matreiðslu óskast til 
starfa á hjúkrunarheimilið Fellsenda. Um er að ræða 

fullt starf, unnar eru 10 tíma vaktir og önnur hvor helgi. 

Í starfinu felst matreiðsla, framreiðsla á mat, bakstur,  
frágangur í eldhúsi og pantanir.

Nánari upplýsingar veitir,  
Jóna Helga Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri 

Sími: 863 5090 / 433 1805 jona@fellsendi.is

Hjúkrunarheimilið Fellsendi, 
371 Búðardal

STÆKKUN
MÓTTÖKU- OG 
FLOKKUNARSTÖÐVAR 
Í GUFUNESI

Verktíminn er 9 mánuðir, frá maí 2019 til janúar 2020. 

Útboðsgögn er hægt að nálgast frá og með 
mánudeginum 25. febrúar, 2019 á skrifstofu 
SORPU bs. að Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík,  
á opnunartíma. 

Tilboðum skal skilað á skrifstofu SORPU bs.  
fyrir opnunartíma tilboða þann 19. mars 2019  

kl. 11:00.  

Kynningarfundur fyrir verkefnið verður haldinn  
að Gylfaflöt 5, þann 5. mars 2019, kl. 13:30. 

Fyrirspurnartíma lýkur 10. mars 2019.

Hér er um opið útboð að ræða og um það gilda 
lög nr. 120/2016 um opinber innkaup.

ÚTBOÐ

SORPA áformar að stækka móttöku- og 
flokkunarstöð fyrirtækisins í Gufunesi, til að mæta 
auknum kröfum um söfnun, flokkun og meðhöndlun 
úrgangs. Stækkunin verður viðbygging við 
núverandi byggingu og sambærileg í útliti. 

Gólfflötur viðbyggingar er um 940 m2 og rúmmál  
er um 13.200 m3.

Helstu magntölur eru áætlaðar:

Jarðvinna  

Burðarvirki  

•  Uppgröftur

• Fylling 
• Brotverk

•  Mótasmíði

• Steypa
• Járnbending

• Límtré

10.300 m3

5.800 m3

115 m3

80 m³ 

2.400 m2

1.020 m3

84.000  kg

SORPA BS. ÓSKAR 
EFTIR TILBOÐUM Í VERK



Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Rammasamningur um drykkjar-, mat- og þurrvöru, 

EES útboð nr. 14415.
• Grassláttur á borgarlandi austurhluta Reykjavíkur 

2019-2020, EES útboð 14420.
• Múrviðgerðir í fasteignum Reykjavíkurborgar 

2019, útboð nr. 14425.

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

ÚTBOÐ

Útboð nr. 20297

Þeistareykjavegur syðri 1. áfangi 

Þeistareykir – Kísilvegur 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í 1. áfanga Þeistareykja- 
vegar syðri þ.e. frá Þeistareykjum að Kísilvegi (87)  
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20297. 
Um er að ræða 17,1 km. langan vegarkafla. Í þessu verki er 
gert ráð fyrir að ljúka vinnu við fyllingar og neðra burðarlag. 

Helstu magntölur eru: 
Bergskeringar:  6.000 m3
Fyllingar: 238.000 m3   
Fláafleygar: 62.000 m3
Neðra burðarlag: 67.000 m3
Frágangur fláa: 230.000 m2    

Verkið skal vinna sumarið 2019 og sumarið 2020 og skulu 
verklok vera 1. október 2020.  

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is frá og með miðvikudeginum 20. febrúar 
2019. 

Tilboðum skal skila til  Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 
Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 12. mars 2019. 
Tilboð verða  opnuð  sama dag  kl. 14:00 og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 
 
 
 

Útboð 
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
 

Faxaflóahafnir 
Viðhaldsdýpkanir 2019 

 
Verkið felst í viðhaldsdýpkunum í Gömlu höfninni í 
Reykjavík, í Sundahöfn og á Grundartanga. Þá skal 
verktaki slétta fyllingarefni þar sem grafist hefur frá 
þili við Miðbakka og Skarfabakka. 
 
Helstu magntölur eru : 

Magn dýpkunarefnis:  110.000 m³ 
Sléttun fyllingarefnis við bakka   11.600 m² 

 
Verklok:  1. mars 2020 
 
Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi 
með að senda beiðni á netfangið utbod@mannvit.is, 
frá mánudeginum 18. febrúar 2019. 
 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna, 
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, 
5. mars 2019 kl. 11:00. 

 

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

Hafnarbraut    
Kársnesi 9Nánari upplýsingar veita:

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

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is www . k a r s n e s . i s

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir með 
sjávarútsýni á vestanverðu Kársnesinu

útivistar- og göngusvæðum við sjávarsíðuna

Ný brú mun tengja Kársnesið, háskólasamfélaginu
við Öskjuhlíð og miðbæ Reykjavíkur.

Mikil og metnaðarfull uppbygging
á Kársnesinu.

Lyftuhús með bílakjallara.  
     Verð frá: 41,9 milljónir

OPIÐ HÚS
 sunnudaginn 17.feb. 14:00 - 15:00

Fullbúin sýningaríbúð

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu að breyttu
deiliskipulagi fyrir lóðina að Dalvegi 32.

Skipulagssvæðið sem er um 1.9 ha að stærð afmarkast af Dalvegi til norðurs, Nýbýlavegi til austurs, Dalvegi 30 til vesturs og
Reykjanesbraut til suðurs. Í breytingunni felst að lóð stækkar inn á bæjarland í austurhluta skipulagssvæðisins um 1.254 m2 og
verður stærð lóðar 19.872 m2. Byggingarreitur á miðri lóðinni minnkar og verður eftir breytingu 60x28 metrar. Byggingarreitur
skrifstofuhúss á austurhluta lóðar breytist og stækkar til vesturs og austurs en minnkar til norðurs og suðurs, verður 64.5x26,4 
metrar og hæð hans 5 og 6 hæðir. Hámarks vegghæð og þakhæð verður 24 metrar. Þakform er frjálst. Hámarks byggingarmagn
með kjöllurum og niðurgrafinni  bílageymslu er 15.897 m2. Aðkoma og krafa um fjölda bílastæða breytist og verður gert ráð fyrir
einu stæði á hverja 100 m2 í geymslurými, eitt stæði á hverja 50 m2 í skrifstofurými og eitt stæði á hverja 35 m2 í verslunarrými.  
Bílastæði á lóð verða um 200 stæði og bílastæði í kjallara verða um 100 eða samtals um 300 stæði.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð, skýringarmyndum. Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga er til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags- og byggingardeildar
Umhverfissviðs að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja
sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipu-
lags- og byggingardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en
kl. 15:00 mánudaginn 8. apríl 2019.

Skipulagsstjóri Kópavogs

kopavogur.is

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn



GLÆSILEGAR 
ÍBÚÐIR FYRIR 50+ ... 

Boðaþing 14-16, Kópavogi
Glæsilegar íbúðir fyrir íbúa á aldrinum 50+

Frábær staðsetning við náttúruna
og einstakt útsýni. 

Má bjóða þér íbúð við náttúruna?

Hengill

Gönguleiðir til
Elliðavatns,
Heiðmerkur,

Guðmundarlundar
og Vífilstaðavatns

ÚlfarsfellEsjan Skálafell

Vífilsfell og Bláfjöll
Elliðavatn

Þjónustumiðstöðin
Boðaþingi

GÓÐAN DAGINN

• 2ja – 3ja herb. / 79-148m2
• Stór og björt alrými 42,2 - 73,4m2
• Svalir eða verönd sérnotasvæði
  Flestar íbúðir með suðursvölum 
  Penthouse íbúðir eru með 
  27,8 - 41,3m2 útisvæði/svölum 
• Útsýni að óspilltri náttúru
• Þvottahús inn af öllum íbúðum
• Bílageymsla
• Lyfta úr bílageymslu
• Loftræsting
• Parket og flísar á gólfum
• Vandaðar innréttingar 
• Vönduð AEG tæki í eldhúsi
 
VIÐ NÁTTÚRUNA ... 
Náttúran allt um kring býður upp 
á göngutúra, gönguskíði, hjólreiðar, 
stangveiði og fleira:
• Elliðavatn
• Heiðmörk
• Guðmundarlundur
• Vífilsstaðavatn

Í HVERFINU ... 
• Kórinn, íþróttahöll Kópavogs
• Heimsendi, hesthús, reiðhöll 
 og keppnissvæði
• Boðinn, þjónustumiðstöð Kópavogs
• Krónan, apótek,  bakarí og fleira 

INNAN 5 KM ... 
Helstu verslana- og þjónustukjarnar 
höfuðborgarsvæðisins:
• Smáralind
• Lindahverfi
• Dalvegur 
• Mjóddin
Líkamsræktin og sportið:
• Salarlaug
• Reebook Fitness
• World Class
• Golfvellir GKG 

Steinar S. Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Sími: 898 5254
steinar@gardatorg.is

Garðar Hólm
Fasteignasali

Sími: 899 8811
gh@trausti.is

BOÐAÞINGI 14-16, Kópavogi:
OPIÐ HÚS

Laugardaginn 16. febrúar kl. 13:00 – 14:00

Steinar S. Jónsson fasteignasali, Garðatorgi eignamiðlun, 

sími: 898 5254, steinar@gardatorg.is og 

Haraldur Björnsson fasteignasali – Garðatorgi eignamiðlun,

Sími: 787 8727, haraldur@gardatorg.is

Sunnudaginn 17. febrúar kl. 13:00 – 14:00

Garðar Hólm, fasteignasali hjá Trausta fasteignasölu 

Sími: 899 8811, gh@trausti.is

Nánari upplýsingar á

fimmtiuplus.is

Heiðmörk



• 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 506
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 506: Er 63,4 fm er tveggja 
herbergja íbúð á 5.hæð.
Afhending er í febrúar 2019.

STÆRÐ: 63,4 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

40.900.000 

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 17. feb. OPIÐ HÚS frá kl.14:00-14:30

Hörðukór 5
203 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Nýuppgerða glæsilega 196 fm penthouse 
íbúð (bílageymsla ekki inni í fm tölu) 
með stórkostlegu útsýni. Hjónasvíta með
fataherbergi. Tvennar útsýnissvalir. 
Bílastæði í upphituðum bílakjallara.
Eldúsinnréttingar og tæki, bæði

STÆRÐ: 196 fm ÞAKÍBÚÐ      HERB: 6

79.900.000
Heyrumst
Hannes  699 5008
Löggiltur fasteignasali

Fannahvarf 4
203 KÓPAVOGUR

með sérinngangi. Fallegt útsýni, örstutt í skóla, 
leikskóla og aðra nauðsynlega þjónustu.

STÆRÐ: 112,2 fm HÆÐ             HERB: 4

52.900.000
Heyrumst
Gunnar  699 3702
Löggiltur fasteignasali

Sunnusmári 26, þakíbúð
201 KÓPAVOGUR

Fimm herbergja íbúð á 6.og efstu hæð með þrennum 

þaksvölum 47 fm, 20,3 fm og 11,5 fm, ásamt tveimur

stæðum í bílageymslu. Vönduð eldhústæki frá Eirvík, 

granít borðplötur og vandaðar innréttingar. 

STÆRÐ: 198,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

TILBOÐ
Heyrumst
Hannes  699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    18. feb 17:30 – 18:00



Mjóstræti 3
101 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:

Tvær útleigueiningar í hjarta 
miðbæjar Reykjavíkur.  Íbúðin er mikið 
endurnýjuð í kjallara með góðri lofthæð, 
en hún er 81 fm og búið að skipta 
upp í tvær snyrtilegar leigueiningar, 
annarsvegar 2ja herbergja íbúð og hins 
vegar stúdíóíbúð. Hiti í gólfum. Frábær 
eign í sögufrægu húsi í Grjótaþorpinu.

STÆRÐ: 81,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

49.900.000
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

Sushibarinn Kringlunni
103 REYKJAVÍK

Sushi Barinn Express á Stjörnutorgi í Kringlunni ásamt 

öllu lausafé og rekstrarbúnaði.  Góður rekstur í stærstu 

verslunarmiðstöð Reykjavíkur. Gott tækifæri fyrir 

metnaðarfullan aðila. Seljandi skoðar öll tilboð.

TILBOÐ
Heyrumst
Diðrik   647 8052
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Heiðavangur 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

Álalind 14, íb 1004
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð með aukinni 

gólfefni á öllum rýmum. Tvær lyftur og stæði í 
lokaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 77,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

52.500.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Álalind 14, íb 202
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg ný íbúð á annarri hæð. Íbúðin skilast 
fullbúin með gólfefni á öllum rýmum. Tvær 
lyftur og stæði í lokaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 129,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

62.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Álalind 14, íb 203
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg ný íbúð á annarri hæð. Íbúðin skilast 
fullbúin með gólfefni á öllum rýmum. Tvær 
lyftur og stæði í lokaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 132,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

63.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Álalind 14, íb 1003
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð með aukinni 

fullbúin með gólfefni á öllum rýmum. Tvær 
lyftur og stæði í lokaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 138,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

79.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Álalind 14, íb 1002
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð með aukinni 

fullbúin með gólfefni á öllum rýmum. Tvær 
lyftur og stæði í lokaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 131 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

79.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Álalind 14, íb 303
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg ný íbúð á þriðju hæð. Íbúðin skilast 
fullbúin með gólfefni á öllum rýmum. Tvær 
lyftur og stæði í lokaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 132,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

64.500.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

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

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

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

OPIÐ HÚS    18. feb 17:00 – 17:30

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI - BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 822-2123



ÁRSALIR 3 – 201 KÓP.

LAUS FLJÓTLEGA.
- Virkilega fallega 99,5 fm. 3ja herbergja íbúð á 7. hæð með fallegu útsýni 

   til suðurs.  

- 2 rúmgóð svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. 

- Stutt í alla þjónustu.  Sturtuklefi á baðherbergi.

- Suðursvalir sem mögulegt er að loka.

V. 49,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

SPÓAHÓLAR 8 – 111 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17. FEB KL.15.00 – 15.30
-Björt 104,9 fm 3ja herb endaíbúð á annarri hæð.

-Lítil og snyrtileg sameign.

-Bílskúr fylgir eigninni og er hann 20,9 fm.

-Svalalokun og stutt í alla þjónustu.

V.35,9 millj. 

Eggert s.690-1472

SUÐURHÓLAR 20 – 111 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17.FEB KL.16.00 – 16.30
-Björt og falleg 43,2 fm stúdíó íbúð á jarðhæð.

-Sérinngangur og sérgarður.

-Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð.

-Stutt í alla þjónustu.

V.27,5 millj. 

Eggert s.690-1472

ÁLFHEIMAR 42 – 104 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18.FEB KL.17.00 – 17.30
-Rúmgóð 5.herb. íbúð á 1.hæð með möguleika

-Í dag eru 3 góð svefnherb., voru 4 áður

-Gott skipulag með góðum stofum

-Búið er að endurnýja eldhús

-Húseign og sameign er í góðu ásigkomulagi

GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 49,9 millj.

Þórarinn s. 7700.309

HALLAKUR 4.B – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17.FEB. KL 14:00-14:30
-Vel skipulögð 139,6 fm íbúð

-Þrjú góð svefnherbergi, rúmgóð stofa

- Gott skipulag - endaíbúð

- Þvottahús innan íbúðar

- Stórar og skjólsælar svalir með timburpalli.

- Göngufæri í verslun og skóla

V.64,9 millj. 
Siggi Fannar s. 897-5930

BREIÐÁS 9 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18.FEB. FRÁ KL 17:30-18:00
-138,7 fm hæð í tvíbýlishúsi með stórum suðurgarði.

-Forstofa, endurbætt eldhús, stofa/borðstofa og hol.

-Fjögur svefnherbergi (voru áður 3), hol og baðherbergi.

-Sameiginlegt þvottahús og sér geymsla í kjallara.

-Frábær staðsetning í grónu og barnvænu hverfi.

V.49,9 millj. 

Siggi Fannar s. 897-5930

HOLTABYGGÐ 105 – 845 FLÚÐIR

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vandað sumarhús á tveimr hæðum, heitt og kalt vatn

- Húsið stendur á tveimur samliggjandi lóðum 

- Húsið er 114,5 fm og lóðirnar eru 2,7 ha   

- Húsið hefur fengið gott viðhald síðastliðin ár  

- Bústaðurinn er nýmálaður bæði að utan sem innna 

- Neðri hæðin er steypt og efri hæðin er úr timbri 

V. 42,4 millj. 
Andri s: 690 3111 

STRANDGATA 19B – 220 HFJ.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsileg neðri sérhæð í steinsteyptu tvíbýlishúsi  

- Þvottahús og geymsla innan íbúðar – rúmgóð svefnherbergi 

- Vandaðar innréttingar – parket og flísar á gólfum frá Parka   

- Innfelld lýsing í loftum, tæki frá Tengi og Ormsson   

- Góð staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar  

V. 51,9 millj.

Andri s. 690 3111

SNORRABRAUT 35 – 101 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17. FEB KL.13.00 – 13.30
-Góð 95,5 fm 3ja herbergja íbúð á annarri hæð.

-Tvö rúmgóð herbergi, nýjar stórar svalir.

-Aukaherbergi íbúðar í kjallara í útleigu.

-Aukaherbergi sameignar í kjallara í útleigu.

V.41,9 millj. 

Eggert s.690-1472

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

TUNGUSEL 5 – 109 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
-Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð á 1.hæð

-Tvö góð svefnherbergi / rúmgóð stofa

-Endurnýjað baðherbergi

-Afgirt verönd út frá stofu

-Mikil og snyrtileg sameign í stigagangi

V. 36,9 millj.

Sveinn s. 6900.820

ÞINGVAÐ  45, 110 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. FEB. KL. 17:30-18:00
-Vel skipulagt 203,6 fm raðhús á tveimur hæðum

-fjögur góð svefnherbergi, rúmgóðar stofur

-Húsið stendur við útivistarsvæði

-Baðherbergi með sturtu og baðkari

-Innbyggður bílskúr með möguleika á aukaherbergi

-Tvennar svalir og garður.

V. 80,9 millj.
Ásdís Rósa s: 895-7784

ÁLFATÚN 21 – 200 KÓP.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 17. FEB. KL 15:00-15:30
-5 herbergja 153,7 fm íbúð með bílskúr

-Fjögur  svefnherbergi, rúmgóðar stofur

-Sér sólríkur pallur

-Sameiginlegur garður með leiktækjum

-Stutt í útivistarsvæðið í Fossvogsdalnum

-Mjög barnvænt hverfi

V. 62,9 millj.
Ásdís Rósa s: 895-7784

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

Landmark leiðir þigþ g heim!

Sími 512 4900
landmark.is

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g



LEIÐHAMRAR 44 - 112 RVK 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18. FEB kl 17:00-17:30
-280,9 fm einbýli á tveimur hæðum m/ stórum bílskúr.

-Endalóð í rólegum stað með einstöku útsýni.

-Stofa/borðstofa, eldhús og hjónaherbergi á efri hæð.

-Fjögur - fimm svefnherbergi og þrjú baðherbergi.

-Miklir möguleikar og frábær staðsetning

V. 98 millj.  -

Inga s. 897-6717

SJÁVARGRUND 9A – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17. FEB kl 16:30-17:00
-135,5 fm íbúð á tveimur hæðum að meðtöldu bílastæði.

-Sérinngangur, sér afnotaréttur og stæði í bílageymslu.

-Stofa / borðstofa og stórt eldhús.

-Tvö til þrjú svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar.

-Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.

V. 49,9 millj.  

Inga s. 897-6717

GULAÞING 22 – 203 KÓP.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 19.FEB. 17:00-17:30
-4ra. Herb. Íbúð með sérinngangi.

-Þrjú góð svefnherbergi, opið eldhús og stofa.

-Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni.

-Þvottahús og geymsla innan íbúðar.

-Tvennar svalir, björt og falleg eign.

-Stutt í verslun og skóla. 

V. 56,5 millj.
 Inga s. 897-6717

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

MÁVAHLÍÐ 6 – 105 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
-Endurnýjuð 106 fm íbúð á 1.hæð m/sérinng.

-Þrjú svefnherbergi, stofa, borðstofa

-Nýleg eldhúsinnrétting og gólfefni

-Búið að endurbæta, rafmagn og ofnalagnir

-Hús steinað að utan, skipt um gluggalista og gler

EIGN GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
V. 59,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820 

BERGSTAÐASTRÆTI 66 – 101 RVK

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

Lögg. fast. og eigandi 
Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi

Þórey Ólafsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland 
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.  

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast. 

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast.

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

NÝTT Á SKRÁ & OPIÐ HÚS MILLI KL 13:00 OG 14:00 SUNNUDAGINN 17. FEBRÚAR 
LANDMARK fasteignamiðlun kynnir til sölu 22 
nýjar útsýnisíbúðir, 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja 

Íbúðirnar eru 22 talsins og afhendast fullbúnar án 
gólfefna en helmingi íbúðanna fylgir bílskúr. 

MOSAGATA 5-7 í Urriðaholti í Garðabæ 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18.FEB KL.17.00 – 17.30
-Virðulegt 224 fm einbýlishús í Þingholtunum -Eignin er á 3.hæðum og er byggt árið 1912

-Gott skipulag 4 svefnherb., 4 stofur, 2 baðherb.

-Búið er að endurnýja töluvert mikið í húsi

-Suður-verandir og skjólgóður suður-garður

V. 118 millj.                                                                                                                                                                                                      Sveinn s. 6900.820

FRÁBÆR STAÐUR



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.isg

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Þriggja herbergja íbúð á jarðhæð
m. sérinngangi, alls 103 fm
Björt og stór stofa, útgengt á stóran
suðurpall m. skjólgirðingu
Tvö rúmgóð svefnherb. m. fataskápum
Eldhús með fallegri innréttingu, 
mikið skápapláss
Þvottahús og geymsla innan íbúðar
Fallegt nýlega endurnýjað baðherb.
Draumaeign fyrir ung hjón og barn
Eftirsótt staðsetning - stutt í þjónustu 

Verð :

45,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17.feb. kl. 14:00 – 14:30

Gautavík 19 
112 Reykjavík

 Skálaheiði 9 – Kópavogur

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS! Í dag milli kl.13:30 og 14:00
GLÆSILEG 144,2 FM ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ FALLEGUM 
SÉRSMÍÐUÐUM INNRÉTTINGUM OG SÉR VERÖND.
144,2 fm falleg og björt eign á jarðhæð m/sérinngangi.   
Íbúðin er 4-5 herb. með góðum innréttingum. Húsið var byggt 
árið 2000.  Ekki missa af þessari, sjón er sögu ríkari!   
Ásett verð 59,8 millj.

Allar nánari uppl. veitir 
Jóhann Friðgeir, lögg.fast. 
s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is  

 

Jóhann Friðgeir 
Valdimarsson

OPIÐ HÚS

KYNNING sunnudaginn 17. feb kl. 13:00-14:00
Sýningaríbúð Jaðarleiti 2, íb.503

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI

Verð frá kr. 28.400.000EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Helgi
Fasteignasali
780 2700 

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Lilja
Fasteignasali
663 0464

• Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða flísalögð.

• Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum.

• Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.

• Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.

• Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en án gólfefna.

erð Ve

Efstaleiti 27 Íb. 206
3ja herb 

Stærð: 101,0m2

Verð: 59.850.000

Lágaleiti 9  Íb. 210 
Stúdíó

Stærð: 49,7m2

Verð: 37.900.000

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019

Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

Björt og falleg fjögurra herbergja endaíbúð á efstu hæð í þessu 
vinsæla fjölbýli misvæðis í Hafnarfirði, glæsilegt útsýni, tvennar 
svalir. Íbúðin er skráð 106,2 fm en þar af er mjög góð geymsla 
í snyrtilegri sameign 9,7 fm, vel staðsett sér stæði í upphitaðri 
bílageymslu innangengt. 

Allar frekari uppls veitir Hilmar Þór Bryde löggiltur fasteigna-
sali í síma 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Hilmar Þór Bryde Löggiltur fasteignasali.

Hringbraut 2a, 
220 Hafnarfjörður

Mjög góð eign miðsvæðis í bænum, fallegt útsýni. 

Opið hús: 

OPIÐ HÚS

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Lyngás 1 E og F
210 Garðabæ

BERGLIND HÓLM

Fasteignasali

GSM: 694 4000

berglind@fstorg.is

Um er að ræða 29 íbúðir við Lyngás 1 í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja og 
4ra herbergja. Íbúðirnar á jarðhæð eru með sérinngangi og þeim fylgir 
sérafnotareitur, íbúðir á öðrum hæðum eru með góðum svölum sem 
snúa í vestur. 

Húsið er lyftuhús með lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Innréttingar og 
skápar eru frá AXIS. Öllum íbúðum er skilað með innbyggðum ísskáp. 

Fasteignasalan Torg
Garðatorgi 5, 2 hæð

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

29 ÍBÚÐIR + 
25 STÆÐI Í 
BÍLAKJALLARA

KYNNING 
VERÐUR Á ÍBÚÐUM 
Á FASTEIGNASÖLUNNI TORG

NÝJAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ

Verð: 45.9 – 56.9 millj

Herb: 3-4  |   Stærð: 78,9 – 102,8 m2

Lau. 16. feb. kl. 14:00-15:00 
Sun. 17. feb. kl. 14:00-15:00

4ra
herb.

3ja
herb.



Garðabær – Lyngás 1 NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Hagkvæmar 3ja og 4ra herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar
eru miðsvæðis í Garðabæ, í göngufæri frá skólum, sundlaug, íþróttasvæði og
verslun. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. Afhending í maí nk.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

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

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

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

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

KYNNING Á SKRIFSTOFU SUNNUDAGINN 17. FEBRÚAR MILLI KL. 13.00 – 14.00

Álalind 14 – Kópavogi

Eignaborg kynnir glæsilegar nýjar íbúðir í 10 hæða húsi á eftirsóttum stað miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, 
stutt frá Smáralind. Við hönnun íbúðanna var lögð áhersla á að skapa björt og opin alrými, með rúmgóðu 
eldhúsi og stofu. Íbúðum er skilað fullbúnum með gólfefnum og tækjum. Björt og rúmgóð herbergi með 
skápum. Vandaðar innréttingar.  

Afhending við kaupsamning

Upplýsingar í síma 416 0500 og eignaborg@eignaborg.is 

Óskar Bergsson, löggiltur fasteignasali 893 2499

Aðeins 

nokkrar 

íbúðir eftir



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

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  16. febrúar frá 14:00-15:00
Sunnudaginn   17. febrúar frá 14:00-15:00

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

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

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Ný mjög vel skipulögð raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr, gott 
útsýni. Gert ráð fyrir 4 svefnherbergjum.

Húsin skilast fullbúin að utan, einangruð og
klædd með álklæðningu, tilbúin til
innréttinga að innan, skv. skilalýsingu
byggingaraðila.

Afhending áætluð í maí 2019.

Húsin eru frá 197,7 fm.
Verð frá 72,9 millj.

Fallegt sjö íbúða fjölbýli með lyftu á góðum
stað í Úlfarsárdal.

Fjörgurra herbergja 126,1 fm endaíbúð á annarri
hæð auk 22,2 fm bílskúrs alls 148 fm.
Verð 61.5 millj.

Tveggja herbergja íbúðir stærð frá 70 fm.
Verð frá 35.9 millj.

Fallegar HTH innréttingar, AEG tæki.
Húsið er einangrað að utan og 
klætt með álklæðningu.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar

Fjölhús fasteignasala kynnir
Sifjarbrunnur 2-8 í Úlfarsárdal

Bókið skoðun

www.fjolhus.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Mánalind kynnir
Freyjubrunnur 31 í Úlfarsárdal

Bókið skoðun

     Aðeins þrjár íbúðir eftir

     Aðeins þrjár íbúðir eftir



Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

FORD F350 KING RANCH 4X4 
nýskr. 01/2008, ekinn 174 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur, pallhús. TILBOÐ 
2.850.000 kr. stgr. Raðnúmer 288297

RENAULT MASTER DCI125 L2H2 
nýskr. 08/2015, ekinn 54 Þ.km, dísel, 
6 gírar. TILBOÐ 2.390.000 kr. + vsk. 
Raðnúmer 257493

MAZDA CX-3 VISION AWD nýskr. 
10/2016, ekinn 27 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.890.000 kr. 
Raðnúmer 380315 á BILO.is

MAZDA CX-5 VISION AWD nýskr. 
04/2017, ekinn 29 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.290.000 kr. 
Raðnúmer 380318 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

MMC Outlander Intense PHEV 
árgerð 2018, ekinn 13 Þ.KM, 
sjálfskiptur. Verð 4.390.000. 
Rnr.112746. Á staðnum.

MERCEDES-BENZ Ml 250 Bluetec 
4Matic. Árgerð 2015, ekinn 98 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur Verð 5.890.000. 
Rnr.112354. Á staðnum

GMC Sierra 3500hd. 35” árgerð 
2015, ekinn 76 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 7.900.000. Verð 
með Vsk Rnr.112786. Á staðnum.

DODGE Ram 3500 Laramie Sport. 
35” árgerð 2018, ekinn 27 Þ.KM, 
Dísel, Sjálfskiptur. Verð 6.950.000. 
Rnr.242861. Á staðnum.

MAZDA 2. árgerð 2017, ekinn 18 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.990.000. 
Rnr.242696. Á staðnum

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
Opið á laugardögum 12-15

www.litla.is

 Bílar til sölu

YFIRTAKA Á LÁNI.
VW Up árgerð 2014 ekinn 80 þ.km 
Nýsk. 5/2014 Næsta skoðun 2020 
4 manna 5.dyra beinskiptur. Uppl. í 
síma 8920018

 Bílaþjónusta

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur 
alla almenna málningarvinnu. 
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 / 
loggildurmalari@gmail.com

 Búslóðaflutningar

JD FLUTNINGAR.
Flutningaþjónusta fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki: 
vörufl.,búslóðafl.,sorpuf. og fl. S: 
7868899 jdflutningar@jdflutningar.is

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Rafvirkjun

RAFVIRKI
Vantar þig rafvirkja strax í smáverk 
Gvendarbás ehf. - S. 853 1199

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Keypt
      Selt

 Til sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Óskum eftir tilboði í Linde V11 
tínslutæki. Árgerð 2008 og notuð 
ca 2.000 tíma og í topp standi. 
Lyftigeta 1.100 kg og lyftihæð á 
göflum 3,2 metrar. Auka rafgeymir 
fylgir. Eigum 3 tæki. Uppl. í síma 
665-8157.

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur  trukka, þar af einn ADR bíl  
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl. 

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

Góð þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

Björt og falleg fjögurra herbergja endaíbúð á efstu hæð í þessu 
vinsæla fjölbýli misvæðis í Hafnarfirði, glæsilegt útsýni, tvennar 
svalir. Íbúðin er skráð 106,2 fm en þar af er mjög góð geymsla 
í snyrtilegri sameign 9,7 fm, vel staðsett sér stæði í upphitaðri 
bílageymslu innangengt. 

Allar frekari uppls veitir Hilmar Þór Bryde löggiltur fasteigna-
sali í síma 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Hilmar Þór Bryde Löggiltur fasteignasali.

Hringbraut 2a, 
220 Hafnarfjörður

Mjög góð eign miðsvæðis í bænum, fallegt útsýni. 

Opið hús: 

OPIÐ HÚS

Fasteignir

Fasteignir
Þjónusta

Síðumúla 27, S: 588-4477
SÍÐAN 1995

Dalhús 54 

Fallegt einbýli á frábærum stað í Grafarvogi 

Völuteigur 11 – Mos. 
Atvinnu/iðnaðarhúsnæði á góðu verði.  

Fallegt, vandað 221 fm einbýlishús á einni hæð innst í lokaðri götu út-
við óbyggt svæði með fallegu útsýni.  Örstutt í alla skóla, sundlaugina, 
Íþróttir, barnaskíðalyftu og fl.  4 svefnherbergi, gott skipulag.  Getur 
losnað fljótlega ef vill.  Verð 94,8 millj.  

Nýlegt (2006) Iðnaðarhúsnæði alls 665 fm með glæsilegri starfsman-
na+skrifstofu aðstöðu. Stórt afgirt útipláss og góð aðkoma á rólegum 
stað í Mosfellsbæ.  Gólfhiti, 6 innkeyrsluhurðar, lofthæð í mæni ca 7 
mtr.  Skiptist í dag í stóran ca 275 fm sal og annan ca 135 fm. Síðan 
um 40 fm innkeyrslubil (í leigu í dag) og um 215 fm skrifstofu, kaffi, 
fundar og starfsmanna aðstöðu.  Verð 120 milljónir.   Tilvalið fyrir 
hverskonar iðnaðar, byggingar eða þjónustu starfsemi eða t.d. fyrir 
Bifreiðar-ferðaþjónustu fyrirtæki.  

Ingólfur Gissurarson lg.fs. 
s: 896-5222  
ingolfur@valholl.is     
30 ára farsælt starf við 
fasteignasölu á Íslandi.        

OPIÐ HÚS

Opið hús sunnudaginn 17. febrúar 2019,  kl. 13:00 – 13:30    

Einbýlishús í pnr.108 eða nágrenni  
óskast fyrir fjársterkan kaupanda allt að 150 millj. Bein kaup. 

Upplýsingar veitir Herdís Valb. Hölludóttir lg.fs.  
s. 694-6166  |  herdis@valholl.is 

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

 32 SMÁAUGLÝSINGAR  1 6 .  F E B R ÚA R  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


