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Nýtt og fjölbreytt starf verkefnastjóra / 
aðstoðarsaksóknara á ákærusviði LRH 

VERKEFNASTJÓRI

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 

Dagleg verkefni, auk starfa aðstoðarsaksóknara, lúta að aðstoð við verkefnastjórnun, m.a. skipulagningu og útdeilingu verkefna á starfsmenn, samhæfingu 
á sviðinu samkvæmt markmiðum þess, eftirlit með árangri og utanumhald ýmissa starfsmannamála. Einnig annast verkefnastjóri sérfræðilega greiningu 
viðfangsefna og samskipti við aðila og stofnanir í tengslum við meðferð mála og úrlausn verkefna.    

 Aðrar hæfniskröfur:

 Mjög góð samstarfsfærni og jákvætt viðhorf
 Sjálfstæði í samskiptum og vinnu, frumkvæði  
og skipulagshæfni

 Lausnamiðuð nálgun í starfi og metnaður til 
að ná árangri

 Góð hæfni til að miðla upplýsingum
 Mjög gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri
 Mjög gott vald á ensku, talaðri og ritaðri

Menntunar - og hæfniskröfur:

 Embættis- eða meistarapróf í lögfræði er forsenda 
 Yfirgripsmikil þekking og reynsla á sviði rannsókna 
og saksóknar  

 Reynsla af málflutningi fyrir héraðsdómstólum er 
nauðsynleg

 Reynsla af stjórnun verkefna og öðrum tilgreindum 
ábyrgðarsviðum er mikilvæg 

 Nám í stjórnun æskilegt 

Leitað er að metnaðarfullum og öflugum lögfræðingi til starfa á ákærusviði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Starfið er 
nýtt starf og heyrir undir sviðsstjóra ákærusviðs. Verkefnastjóri verður sviðsstjóra til aðstoðar við stýringu ákærusviðs og 
verður staðgengill í fjarveru hans. Verkefnastjóri mun auk þess vera aðstoðarsaksóknari. Starfið er mjög fjölbreytt, krefjandi 
og reynir mikið á samskipti og kraftmikil vinnubrögð.    

Á sviðinu starfa hátt á annan tug lögfræðinga sem aðstoðarsaksóknarar eða saksóknarfulltrúar sem ákærendur en þeir eru 
lögreglustjóra til aðstoðar við framkvæmd ákæruvalds samkvæmt skilgreiningu laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. 
Hlutverk þeirra er að tryggja, í samvinnu við lögreglu, að þeir sem afbrot fremja verði beittir lögmæltum viðurlögum. 
Ákærendum ber að leiðbeina lögreglumönnum um framkvæmd rannsóknar og gefa fyrirmæli um framkvæmd hennar eftir 
því sem við á, sem og að tryggja að fylgt sé fyrirmælum laga um rannsóknir mála og að gætt sé grundvallarmannréttinda 
við rannsóknir. Að lokinni rannsókn tekur ákærandi ákvörðun um afdrif máls.  

Sjá nánar um hlutverk ákærenda: www.rikissaksoknari.is/um-akaeruvaldid/skipulag/ 
Sjá nánar um lögregluna á höfuðborgarsvæðinu: www.logreglan.is/logreglan/umdaemin/hofudborgarsvaedi/ 

 

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.

hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur hefur verið 

framlengdur til og með 15. ágúst n.k.  

Starfshlutfall er 100%.

Þess er vænst að umsækjendur hafi reynslu af störfum þar sem reynt hefur á hæfni sem óskað er eftir. 

Óskað er eftir að umsókn fylgi greinargóð starfsferilskrá, staðfestar upplýsingar um menntun auk kynningarbréfs þar sem umsækjandi gerir 
grein fyrir ástæðu umsóknarinnar og rökstyður hæfni sína í starfið. Mat á hæfni umsækjenda í starfið byggir m.a. á innsendum gögnum.  

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Við ráðningar hjá LRH er tekið mið af jafnréttisáætlun embættisins. Skilyrði er að umsækjendur hafi óflekkað mannorð. 

Umsóknir sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur verða ekki teknar til greina. Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu starfa um 400 manns, bæði lögreglumenn og borgaralegir starfsmenn, og sinna 
þeir fjölbreyttum verkefnum. Fjórar lögreglustöðvar eru í umdæminu. Embættið leggur mikla áherslu á jafnrétti og að 
öllum líði vel í starfi.
 
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er þjónustustofnun sem nýtur trausts almennings. Auk hefðbundinnar löggæslu 
hefur embættið lagt mikla áherslu á baráttuna gegn skipulagðri brotastarfsemi og heimilisofbeldi. Samstarfsverkefni 
lögreglunnar og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, þar sem ráðist var í átak gegn heimilisofbeldi, var valið 
framúrskarandi nýsköpunarverkefni af Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD).

Mannauðsstjóri 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 

 Þróun mannauðsstefnu og eftirfylgni hennar í anda 
embættisins

 Ráðningar og samningagerð
 Ábyrgð á helstu mannauðsferlum: þróun, innleiðing, 
þjálfun og umbætur ferla

 Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur varðandi 
ráðningar, þjálfun, fræðslu og þróun starfsmanna

 Aðkoma að launasetningu og starfsmati
 Umsjón með jafnlaunavottun og gæðastjórnun á 
sviði mannauðsmála

 Aðkoma að innleiðingu persónuverndar

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
 Yfirgripsmikil þekking og reynsla af mannauðsmálum 
er skilyrði

 Framúrskarandi samskiptahæfni
 Leiðtogahæfni og frumkvæði í vinnubrögðum
 Árangursmiðuð nálgun og skipulagshæfni 
 Þekking og/eða reynsla á sviði opinberrar  
stjórnsýslu æskileg 

 Metnaður til að ná árangri í starfi
 Sjálfstæð, öguð og traust vinnubrögð  

Lögreglustjóraembættið á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða reyndan og öflugan mannauðsstjóra.
Um spennandi og fjölbreytt starf er að ræða og er mannauðsstjóra falið að leiða sviðið og taka þátt í að 
byggja upp gott og kraftmikið embætti. Lögð er áhersla á nútímalega stjórnunarhætti og þjónandi forystu. 
Mannauðsstjóri á sæti í yfirstjórn embættisins.  

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.

hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur hefur verið 

framlengdur til og með 15. ágúst n.k.  

Starfshlutfall er 100%.

Atvinnuauglýsingar atvinna.frettabladid.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Íþróttakennari
Austurbæjarskóli er rótgróinn grunnskóli í miðbæ Reykjavíkur.  
Í skólanum eru 450 nemendur í 1.-10. bekk og um 70 starfsmenn. 
Framtíðarsýn skólans er: Framsækinn skóli fyrir alla. Skólinn 
leggur sig fram um að vera í fararbroddi hvað varðar fjölbreytta 
náms- og kennsluhætti þar sem allir hafa jafnan aðgang að 
lærdómsferlinu. Lögð er áhersla á að varða leið nemenda í námi, 
vinna með reynsluheim, hvetja til samvinnu og auka metnað og 
árangur. Austurbæjarskóli er vinnustaður fyrir hugmyndaríkt og 
skapandi fagfólk sem sýnir metnað í starfi, ber hag nemenda fyrir 
brjósti og leggur sig fram um að sinna þörfum barna og unglinga. 

Á komandi skólaári eru eftirfarandi störf laus til umsóknar:

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

Allar nánari upplýsingar um störfin veitir Kristín Jóhannesdóttir 
skólastjóri s. 4117200. Sótt er um á www.rvk.is

Hæfniskröfur
• Gilt atvinnuflugmannsskírteini 
• Gild blindflugsáritun (IR)
• Gild fjölhreyflaáritun (MEP)
• Hafa lokið námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC)
•
•
 Stúdentspróf eða sambærileg menntun

Standast bakgrunnsskoðun  

Eftirfarandi þarf að fylgja umsókninni  
• Afrit af flugskírteini
• Afrit af heilbrigðisvottorði
• Nýtt afrit af sakavottorði
• Afrit af einkunnum bóklegs atvinnuflugnáms
• Sundurliðun á flugtímum og afrit af síðustu 100 klst. úr loggbók
• Ferilskrá (CV)

    Umsóknir óskast sendar á norlandair@norlandair.is eigi síðar en 31. ágúst.

 

Norlandair auglýsir 
eftir flugmönnum 
til starfa með aðsetur á Akureyri 

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Skólastjóri Tónlistarskóla
Hafnarfjarðar
Hafnarfjarðarbær  leitar  að  öflugum  leiðtoga  til  að  stýra  starfi  tónlistarskóla  bæjarins.  Skólinn  var  stofnaður  1950 og  

starfar  nú  á  tveimur  stöðum  í  Hafnarfirði í glæsilegum  skóla  að  Strandgötu  51,  sem  vígður  var  1997  og  í  Tónkvísl við  

„Gamla  Lækjarskóla“  þar  sem  rytmiska  deildin  er  til  húsa.

Starfið  felur  í  sér  að  stýra  skólanum  þar  sem  um  600  nemendur  stunda  nám  og    50  kennarar  starfa í  34  

stöðugildum.  Kennt  er  á  öll  helstu  hljóðfæri  auk  söngs.

Í skólanum er starfandi sinfóníuhljómsveit, lúðrasveitir auk fjölmargra annarra samspila. Tónlistarskólinn leggur áherslu

á hlutverk sitt sem ein af grunnstoðum fjölbreytts tónlistarlífs innan og utan Hafnarfjarðar og sinnir því hlutverki með

því að taka þátt í viðburðum og tónleikahaldi víðsvegar.         

Mikilvægt er að umsækjandinn sé tilbúinn til að leiða áfram það faglega starf sem byggt hefur verið upp í skólanum. 

Hann þarf að styðja við uppbyggilegan skólabrag og sameiginlega sýn á metnaðarfullt skólastarf. Viðkomandi þyrfti

að geta hafið störf sem fyrst. 

Menntunar og hæfniskröfur
· Menntun á sviði tónlistar

· Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg

· Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun í opinberri stjórnsýslu

· Reynsla af tónlistarkennslu og tónlistarflutningi

· Leiðtogahæfni, metnaður og frumkvæði

· Áhugi á skólaþróun og nýjungum

· Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

· Góð tölvufærni

· Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

· Veita Tónlistarskóla Hafnarfjarðar faglega forystu

· Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri

· Umsjón með eftirliti og mati á þjónustu skólans

· Virk þátttaka í þróun og skipulagi skólastarfsins

   og samvinna við sambærilegar stofnanir

· Samstarf við bæjaryfirvöld og aðila skólasamfélagsins.

Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst nk. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu

umsóknar, fyrri störfum umsækjanda, menntun, stjórnunarreynslu og þeim verkefnum sem hann hefur unnið við

og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna skólastjórastarfi.

Sótt er um starfið á vef Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is 
Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Gunnarsson skólastjóri tónlistarskóla Hafnarfjarðar gunngun@tonhaf.is

og Fanney Dóróthe Halldórsdóttir sviðsstjóri fræðslu- og frístundaþjónustu fanney@hafnarfjordur.is 

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.
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ÉG VINN
MIKILVÆGASTA 
STARF Í HEIMI 
,,Ég gegni lykilhlutverki í lífi 
barnanna í leikskólanum, það er 
rosaleg góð tilfinning. Mér er fagnað 
eins og hetju þegar ég kem í vinnuna og oft 
fylgir innilegt knús með. Er til betri byrjun á 
deginum en það? Starfsfólkið er æðislegt, maturinn 
yndislegur og vinnutíminn góður. Ýmis góð hlunnindi 
fylgja starfinu t.d. frír matur, samgöngustyrkur, ókeypis 
aðgangur á söfn, heilsustyrkur og frítt í sund sem er frábært."

Ólafur Brynjar, leikskólastjóri í Hagaborg

LANGAR ÞIG AÐ VINNA MEÐ 
FRAMTÍÐ LANDSINS?

Skóla- og frístundasvið óskar eftir fólki til að vinna með börnum og 
unglingum. Í boði eru fjölbreytt störf í öllum hverfum borgarinnar.
 Undir skóla- og frístundasvið heyra: 

•   LEIKSKÓLAR
•   GRUNNSKÓLAR
•   FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR

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

 



Lausar stöður í Langholtsskóla  
skólaárið 2018-2019

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
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> Kranastjóri 

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk. 
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu okkar 
www.samskip.is og óskað er eftir því að ferilskrá fylgi 
umsókn.  Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri 
og hafa hreina sakaskrá. Við hvetjum bæði konur og 
karla til þess að sækja um starfið.  
Nánari upplýsingar veitir Ómar Örn Karlsson, 
rekstrarstjóri hafnarsvæðis, í síma 458 8530, 
omar.karlsson@samskip.com 

Samskip óska eftir að ráða kranastjóra til starfa á athafnasvæði sitt við Kjalarvog. Helstu 
verkefni kranastjóra er losun og lestun skipa ásamt almennu viðhaldi. Um er að ræða fullt starf. 

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

Menntunar- og hæfnikröfur
• Kranaréttindi B eru skilyrði
• Reynsla af kranavinnu 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Íslenskukunnátta er skilyrði
• Heiðarleiki, stundvísi og hæfni í mannlegum 

samskiptum 
• Gott heilsufar og geta til að vinna undir álagi 

Alvotech is a privately owned, fully integrated 
specialty biopharmaceutical company focused
on development and manufacturing of high quality 
biosimilar products. We develop, produce and 
release our biosimilars in-house with the latest 
available technology and to the highest quality 
standards. Our mission is to be a global leader in 
the biosimilar space and to deliver high quality 
cost competitive products to patients worldwide.  

ABOUT ALVOTECH

Sæmundargötu 15-19, 
101 Reykjavík  PIONEERING BIOGENERICS

Alvotech is recruiting talent to support our development and manufacturing activities in 
our state-of-the-art facility located in Reykjavik, Iceland. 

DS MANUFACTURING USP TECHNICIAN

Upstream production technician will be performing cell culture 
activities in shake flaks, rocker bioreactor and single use 
bioreactors. Media /Buffer Preparation for process, assemble 
and prepare equipment for production are also among the key 
responsibilities. 

DS MANUFACTURING DSP SPECIALIST

Downstream production specialist will perform chromatography 
steps, TFF operations and buffer preparation for process. 
Assemble and prepare equipment for production. Supervise and 
ensure laboratory work is carried out according good manufac-
turing practices. 

ANALYTICAL DEVELOPMENT SCIENTIST

The scientist will perform physicochemical testing of products 
and intermediates, develop and validate analytical methods 
(HPLC and CE), be responsible for writing development 
protocols and reports. 

ANALYTICS SAMPLE AND STABILITY MANAGER

The manager will arrange and manage sample submissions into 
the analytical development department and ensure that testing 
requests are fulfilled and on time. Management of stability 
studies performed in R&D capacity, arrange and communicate 
with outside testing laboratories for testing needs and sample 
submission. 

QC MICROBIOLOGY SCIENTIST

As a member of the Quality control team the scientist's 
responsibilities include monitoring of the manufacturing facility 
and clean utilities as well as microbial testing of biopharma- 
ceutical materials to support manufacturing activities and 
product release. 

QC RAW MATERIAL SCIENTIST

As a member of the Quality control team the scientist will 
perform physicochemical testing of products, intermediates or 
raw materials including chromatographic analysis (GC, HPLC), 
conductivity and pH measurements, titrations along with other 
chemical testing.  

DS MANUFACTURING SUPPORT TEAM TECHNICIAN

The technician will ensure the maintenance of sampling and 
dispensing area including sample and material transfer and 
manufacturing support. Dispensing of chemicals, material 
transfer from warehouse to manufacturing and environmental 
monitoring.

Applicants will be required to work in accordance with GMP practices, conducting all activities in a compliant and safe 
manner. The deadline for applications is the 17th of August 2018. Please submit CVs and cover letters in English for the 
application process.

DP MANUFACTURING TECHNICIAN

Drug product technician will perform pre and post-production 
activities including performing line clearances of the manufac-
turing areas, aseptic filling, coding and labeling products and 
perform visual inspection along with other duties. 

FACILITIES AND ENGINEERING COMMISSIONING
AND QUALIFICATION SPECIALIST

The specialist will work in cross-functional teams and will be the 
primary technical lead for commissioning and qualification 
activities. Service delivery relating to utilities qualification, 
quality standards and industry best practice. 

FACILITIES AND ENGINEERING MAINTENANCE ENGINEER

The engineer oversees maintenance of utilities, equipment and 
technical spaces. The role evolves designing preventive 
maintenance plans for onsite utilities, manufacturing and 
laboratory equipment to minimize risk of unplanned mainte-
nance and down time.

JOIN OUR TEAM OF EXPERTS

For further information on all jobs please visit www.alvotech.com.



Össur leitar að jákvæðum, metnaðarfullum og skipulögðum einstaklingi með brennandi áhuga á öryggismálum til að vinna í 

umhverfis- og öryggisdeild fyrirtækisins. Starfið felst í því að vinna að stöðugum úrbótum á öryggiskerfi Össurar í samstarfi við 

aðrar deildir fyrirtæksins á Íslandi, auk þátttöku í úrbótaverkefnum í samstarfi við aðrar starfsstöðvar Össurar um allan heim.

Umhverfis- og öryggisdeildin ber ábyrgð á samræmingu umhverfis- og öryggismála á starfsstöðvum Össurar um allan heim.

SÉRFRÆÐINGUR Í ÖRYGGISMÁLUM

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

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst 2018.
Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

STARFSSVIÐ
•   Áhættumat starfa

•   Slysaskráningar

•   Rýmingaræfingar

•   Eldvarnir, brunaöryggi og -úttektir

•   Umsjón með gagnabanka fyrir öryggisblöð

•   Þátttaka í innri og ytri úttektum

•   Þjálfun starfsfólks

•   Stöðugar úrbætur á öryggiskerfi Össurar

HÆFNISKRÖFUR
•   Háskólapróf sem nýtist í starfi

•   Þekking og reynsla á öryggismálum fyrirtækja

•   Þekking og reynsla á alþjóðlegum öryggisstöðlum er kostur

•   Reynsla í verkefnastjórnun er kostur

•   Mjög góð enskukunnátta, bæði skrifleg og munnleg 

•   Mjög góð hæfni í að koma fram

•   Mjög góð hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópum

ÁRNI
ÆTLAR 
AÐ VERÐA 
GEIMFARI

Ertu með háskólamenntun á uppeldissviði, 
s.s. tómstunda- og félagsmálafræði?

NÝTT STARF
Frístundaráðgjafar og aðstoðarforstöðumenn 
á frístundaheimilum 
Ný störf á frístundaheimilum eru nú laus til umsóknar þar sem unnið er í 
nánu samstarfi við grunnskóla, á skólatíma, með það að meginmarkmiði 
að efla félagsfærni barna. Um er að ræða full störf fyrir fagmenntað fólk 
sem veitir tækifæri til að taka þátt í þróun á nýju og spennandi 
samstarfsverkefni frístundaheimila og grunnskóla.

Nánari upplýsingar á vef Reykjavíkurborgar: 
https://reykjavik.is/laus-storf/sfs
 

VILTU LÁTA DRAUMA 
RÆTAST OG VINNA MEÐ 
FRAMTÍÐS LANDSINS?

FRÍSTUNDAHEIMILI 

REYKJAVÍKURBORGAR

Sveitarfélagið Árborg auglýsir stöðu 
forstöðumanns á heimili fyrir börn

Sveitarfélagið Árborg leitar eftir öflugum, sjálfstæðum og 
jákvæðnum starfsmanni til að gegna forstöðu í nýju þjónustu- 
úrræði fyrir börn.  Gert er ráð fyrir að forstöðumaður taki vaktir 
sem hluta af stöðugildi hans.  Helstu markmið þjónustunnar er 
að veita fjölskyldumiðaða þjónustu sem mætir þörfum barna 
og fjölskyldna fyrir sértæka þjónustu.  Auka lífsgæði barnanna, 
þátttöku þeirra í samfélaginu og bæta líðan þeirra.  Sáttmáli 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og Barnasátt- 
málinn eru grunnstoðir starfseminnar.

Helstu verkefni og ábyrgð:

-
samtök fatlaðs fólks

fatlað fólk

Menntun og hæfniskröfur:

félags-, menntunar- og/eða heilbrigðisvísinda sem nýtist í 

samsettar skerðingar

daglegt líf

fólks, Barnasáttmálanum og hugmyndafræðinni um sjálf-
stætt líf í þjónustu við fatlað fólk

 
félagsins Árborgar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðeigandi stéttarfélags 

konum.

Austurvegi 2, 800 Selfossi, eigi síðar en 17. ágúst 2018.

-
dóttir, félagsmálastjóri, gudlaugjona@arborg.is eða í síma 
480-1900.
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Karlar jafnt sem konur er 
hvött til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Forstöðumaður frístundar 
í Kópavogsskóla
 

Við erum að leita að þér

Kópavogsskóli er heildstæður grunnskóli með um 360 nemendur og 70 starfsmenn.  Í skólanum er 
sérdeild fyrir nemendur á mið- og unglingastigi og frístund fyrir nemendur í 1. - 4. bekk. Unnið er 
samkvæmt  uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar og skólinn er heilsueflandi grunnskóli. Lögð er 
áhersla á skapandi og framsækið skólastarf sem er í stöðugri þróun. Í Kópavogsskóla er allir kennarar 
og nemendur í 5. - 10. bekk með spjaldtölvur og mikil áhersla er lögð á einstaklingsmiðun náms og 
fjölbreytta kennsluhætti. Einkennisorð skólans eru vinátta, virðing, vellíðan. Góður starfsandi er í 
skólanum og vinnuaðstæður góðar.

Ráðningarhlutfall og tími

Um er að ræða framtíðarstarf forstöðumanns frístundar. 
 Starfshlutfall er 100% og ráðið í stöðuna frá 15. ágúst (eða samkvæmt samkomulagi).

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólanám (BEd, BA) á sviði tómstunda-, uppeldis- og/eða félagsfræða skilyrði
Reynsla af stjórnun og mannaforráðum æskileg
Reynsla af skipulögðu starfi með börnum æskileg
Hæfni til að skipuleggja faglegt frítímastarf með börnum og veita því forystu
Hæfni í samskiptum, frumkvæði og sköpunargleði nauðsynleg

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  Bent er 
á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.Viðamiklar upplýsingar um Kópavogsskóla 
og skólastarfið er að finna á   www.kopavogsskoli.is. Einungis er hægt að sækja um starfið á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. ágúst 2018.

Upplýsingar gefur Guðmundur Ásmundsson skólastjóri í síma 8990137.  Einnig má senda fyrirspurnir á 
netfangið goa@kopavogur.is.

Karlar jafnt sem konur er hvött til að sækja um störfin.

KRONAN.IS/ATVINNA

VÖRUFLOKKASTJÓRI

HREINLÆTIS- 
OG SNYRTIVÖRUR

 

Umsóknarfrestur er til 19. ágúst 2018

ERUM VIÐ 
AÐ PASSA 
SAMAN?

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Starfsmaður í býtibúr Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201808/1479
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201808/1478
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201808/1477
Vef- og viðmótshönnuður Hagstofa Íslands Reykjavík 201808/1476
Verkefnastjóri Háskólinn á Akureyri Akureyri 201808/1475
Lektor Háskólinn á Akureyri Akureyri 201808/1474
Sálfræðingur Landspítali, BUGL Reykjavík 201808/1473
Aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201808/1472
Móttökuritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Garðabær 201807/1471
Félagsráðgjafi Landspítali, félagsráðgjöf Reykjavík 201807/1470
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201807/1469
Námsstaða ljósmóður Landspítali, göngudeild mæðrav. Reykjavík 201807/1468
Sérfræðilæknir í taugalækn. Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201807/1467
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, vöknun Reykjavík 201807/1466
Svæfingahjúkrunarfræðingur Landspítali, svæfingadeild Reykjavík 201807/1465
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201807/1464
Yfirlæknar á heilsugæslusviði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Vesturland 201807/1463
Sjúkraliði á handlækningadeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201807/1462
Sjúkraliði á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201807/1461
Varðstjóri Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201807/1460
Læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201807/1459
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201807/1458
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gjörgæsla Fossvogi Reykjavík 201807/1453
Sérgreinaritari/skrifstofustjóri Landspítali, sérgreinalæknaritun Reykjavík 201807/1444
Sálfræðingur á vefrænum deildum Landspítali, sálfræðiþjónusta Reykjavík 201807/1424
Sálfræðingur á Barnaspítala Landspítali, sálfræðiþjónusta Reykjavík 201807/1423

Kælivirkjar, vélvirkjar,  
vélstjóri eða rafvirki

Vegna mikilla anna ætlar Ísfrost ehf að fjölga mönnum á  
verkstæði sínu í Reykjavík. Leitað er eftir vönum kælivirkjum,  
vélvirkjum, vélstjórum eða rafvirkjum. Einnig kemur til greina 
að ráða duglega menn án réttinda. Leitað er að mönnum í 
framtíðarstörf hjá ört vaxandi fyrirtæki.

Ísfrost ehf er rúmlega 20 ára gamalt fyrirtæki, sérhæft í sölu, 
uppsetningu og þjónustu á kæli og frystibúnaði til iðnaðar- 
nota. Fyrirtækið er einnig löggiltur rafverktaki.

Okkur langar að  bjóða þér að slást í hópinn. Við viljum 
gjarnan að þú sért  hress, duglegur, sjálfstæður og þjónustu-
lundaður. Æskilegt er að þú sért með iðnmenntun,  þokkalega 
fær á tölvu og skiljir íslensku. Reynsla af faginu er kostur en 
ekki skilyrði.

Þar sem kæli- og frystitæki snerta nánast öll svið sem hægt er 
að hugsa sér, er um fjölbreytt og skemmtilegt starf að ræða.  
Góð laun í boði fyrir fyrir ábyrga, heiðarlega og áhugasama 
aðila. Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn í síma 899 8898 eða 
á steini@isfrost.is

Vinsamlega skal skilið umsóknum fyrir 15. ágúst 
næstkomandi á netfangið steini@isfrost.is eða til  
Ísfrost ehf að Funahöfða 7, 110 Reykjavík.  
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Kælismiðjan Frost ehf. óskar eftir 
að ráða tæknifræðing til starfa.

 Æskilegt er að viðkomandi sé véltæknifræðingur af orkusviði.

 Hafi góða færni í notkun Autodesk Inventor og Autocad. 

 Hafi góða færni í ensku og helst einu skandinavísku máli.

 Sé góður í mannlegum samskiptum, við viðskiptavini, birgja  
 og samstarfsmenn. 

Um er að ræða fjölbreitt starf, sem meðal annars felst í 3D 
teikningu kerfa og kerfishluta, verkefnastjórnun, sölu á vörum 
og þjónustu sem félagið veitir auk samskipta við viðskiptavini 
og birgja.

Kælismiðjan Frost ehf. er með höfuðstöðvar á Akureyri og 
starfsstöð í Garðabæ, hjá fyrirtækinu eru u.þ.b. 60 starfsmenn. 

Frost fæst aðallega  við hönnun og uppsetningu á frysti og kæli- 
kerfum til iðnaðarnota auk þess að sinna viðhaldi slíkra kerfa.

Íslensk og erlend sjávarútvegsfyrirtæki eru mikilvægustu 
viðskiptavinir Frosts.  

Í dag er verið að ljúka stórri landvinnslu í Færeyjum, fram- 
undan er frystihús Samherja á Dalvík og tvær stórar land-
vinnslur á austurströnd Rússlands auk nýrra frystitogara á 
Spáni og í Pétursborg. 

Áhugasamir vinsamlega sendið ferilskrá og aðrar upplýsingar 
á gunnar@frost.is 

Sölufulltrúi

Við leitum að einstaklingi með áhuga á heilsu 
og lífsstílsvörum til að starfa í skemmtilegu 
söluteymi. Starfið felur í sér sölu og uppstillingar 
á vörum hjá viðskiptavinum okkar. Starfið heyrir 
undir sölustjóra Heilsu.
 
Starfslýsing
       Almenn sala og þjónusta á vörum Heilsu 
       til núverandi viðskiptavina
       Eftirfylgni sölu, framstillinga og tilboða  
       Uppröðun, framstillingar og kynningar 

Heilsa ehf. sérhæfir sig í innflutningi og dreifingu á heilsu-
samlegum og lífrænum matvörum, fæðubótarefnum, 
almennum og lífrænum snyrtivörum, sem og vistvænum 
hreingerningar vörum. Við leggjum mikið upp úr gæðum  
og bjóðum vörur sem stuðla að heilsu og vellíðan.

•

•
•

Vilt þú vinna að enn 
betri heilsu og vellíðan?
Við viljum ráða öflugan sölufulltrúa á 
skemmtilegan og líflegan vinnustað.

Hæfniskröfur
       Brennandi áhugi á heilsuvörum og heilbrigði
       Jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
       Framúrskarandi hæfni í samskiptum
       Geta leyst ýmis verkefni með bros á vör
       Reynsla af sölustörfum

•
•
•
•
•

Umsókn og ferilskrá sendist á starf@heilsa.is  
merkt Sölufulltrúi fyrir 14. ágúst 2018. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf

· Forstöðumaður félagsmiðstöðva eldri borgara   

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
 þjónustu 

 Grunnskólar

· Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla   

· Umsjónarkennari á miðstigi Álfhólsskóla   

· Umsjónarkennari á miðstigi í Hörðuvallaskóla   

· Umsjónarkennari á unglingastig í Salaskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Smáraskóla   

· Forstöðumaður frístundar í Kópavogsskóla   

· Aðstoðarforstöðumaður frístundar   
 Hörðuvallaskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Kópavogsskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnendaskóla   

· Húsvörður í Vatnsendaskóla   

· Kennari í hönnun og smíði í Vatnsendaskóla   

· Kennari í Kópavogsskóla   

· Tónmenntakennari í Salaskóla   

· Sérkennari í Smáraskóla   

· Sérkennari, þroskaþjálfi í Álfhólsskóla   

· Skólaliði í Kópavogsskóla   

· Skólaliði í Smáraskóla   

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

Leikskólar

· Deildarstjóri á leikskólann Austurkór   

· Deildarstjóri á leikskólann Læk   

· Deildarstjóri í leikskólann Fífusölum   

· Leikskólakennari á Efstahjalla

· Leikskólakennari á leikskólann Fífusalir   

· Leikskólakennari í Arnarsmára   

· Leikskólakennari í Álfatúni   

· Leikskólakennari í Dal   

· Leikskólakennari í Grænatúni

· Leikskólakennari í Kópahvoli   

· Leikskólakennari í Marbakka   

· Leikskólakennari í Núp

· Leikskólasérkennari á Kópahvol   

· Leikskólasérkennari á Efstahjalla

· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi í Marbakka   

· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi í Sólhvörfum   

· Starfsfólk í Núp   

· Starfsmaður sérkennslu í Læk   

· Stuðningsfulltrúi í Kópastein   

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni    

Velferðarsvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk

· Starfsmenn í íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk   

· Starfsmenn óskast í Austurkór heimil fyrir   
 fatlaða   

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

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Starfsmenn á tómstundaheimili

Garðaskóli
• Stuðningsfulltrúi

• Þroskaþjálfi

Hofsstaðaskóli
• Skólaliði

• Stuðningsfulltrúi

Sjálandsskóli
• Starfsmenn á tómstundaheimili 

 - hlutastörf

• Stuðningsfulltrúar

• Þroskaþjálfi

 Leikskólinn Akrar
• Leikskólakennarar - 50% og 100% staða

• Leikskólasérkennari

 Leikskólinn Holtakot
• Deildarstjóri

• Leikskólakennari

Leikskólinn Krakkakot
• Leikskólakennari

Fjölskyldusvið
• Stuðningur við ungan mann heima 

 og við afþreyingu

Öldrunar- og heimaþjónusta
• Starfsmaður í Jónshús

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Leikskólabörnum fjölgar á Seltjarnarnesi og við stækkum leikskólann 
okkar. Við þurfum því á góðu fólki að halda til liðs við okkar frábæra 
hóp. Skólinn státar af metnaðarfullri starfsemi, ýmsum viðbótarkjörum 
og tilboði um námssamninga. Í leikskólastarfinu er lögð sérstök áhersla 
á tónlist og umhverfismennt.

Við óskum að ráða í eftirfarandi störf:

 • Deildarstjórar, fullt starf.

 • Leikskólakennarar, fullt starf.

 • Leikskólaleiðbeinendur, fullt starf.

Hafðu samband og heyrðu hvað við höfum upp á að bjóða! Hringið í Margréti eða 
Sonju (5959280 / 5959290) eða sendu tölvupóst á netföngin mandy@nesid.is eða 
sonja@nesid.is 

Umsókn ásamt fylgiskjölum er skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
– undir www.seltjarnarnes.is – Störf í boði.

Umsóknarfrestur er til 12. ágúst næstkomandi.

Leikskóli Seltjarnarness

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 og samþykktum Seltjarnar-

nesbæjar um launakjör starfsfólks Leikskóla Seltjarnarness.    

Sveitarfélagið Árborg auglýsir stöðu 
forstöðumanns á heimili fyrir börn

Sveitarfélagið Árborg leitar eftir öflugum, sjálfstæðum og 
jákvæðnum starfsmanni til að gegna forstöðu í nýju þjónustu- 
úrræði fyrir börn.  Gert er ráð fyrir að forstöðumaður taki vaktir 
sem hluta af stöðugildi hans.  Helstu markmið þjónustunnar er 
að veita fjölskyldumiðaða þjónustu sem mætir þörfum barna 
og fjölskyldna fyrir sértæka þjónustu.  Auka lífsgæði barnanna, 
þátttöku þeirra í samfélaginu og bæta líðan þeirra.  Sáttmáli 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og Barnasátt- 
málinn eru grunnstoðir starfseminnar.

Helstu verkefni og ábyrgð:

-
samtök fatlaðs fólks

fatlað fólk

Menntun og hæfniskröfur:

félags-, menntunar- og/eða heilbrigðisvísinda sem nýtist í 

samsettar skerðingar

daglegt líf

fólks, Barnasáttmálanum og hugmyndafræðinni um sjálf-
stætt líf í þjónustu við fatlað fólk

 
félagsins Árborgar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðeigandi stéttarfélags 

konum.

Austurvegi 2, 800 Selfossi, eigi síðar en 17. ágúst 2018.

-
dóttir, félagsmálastjóri, gudlaugjona@arborg.is eða í síma 
480-1900.



Flóaljós óskar eftir tilboðum í verkið

Nýlögn Ljósleiðara 2018 – 2019
Verkið felur í sér plægingu á ljósleiðararörum um 
Flóahrepp og blástur ljósleiðara í rörin. Tenging við hús í 
Flóahreppi og tengimiðju. 

Helstu magntölur eru:
 Plægðir metrar 180.000
 Blásnir metrar 200.000
 Fjöldi tengistaða 250 stk
 Fjöldi tengiskápa og brunna 108 stk

Útboðsgögn er hægt að fá rafrænt eftir  31. júlí 2018  með 
því að senda tölvupóst á borkur@frostverk.is

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Flóahrepps, Þingborg         
800 Selfoss þriðjudaginn 21. ágúst 2018  kl 11.

Útboð

Framkvæmdaleyfi til handa Vegagerðinni, 
Hringvegur frá Biskupstungnabraut að Kambarótum.

Framkvæmdaleyfið tekur til að breikkunar á Hringveginum frá 
Kambarótum að Biskupstungnabraut. Framkvæmdasvæðið tekur 
yfir þrjú sveitarfélög, Hveragerðisbæ, Sveitarfélagið Ölfus og 
Sveitarfélagið Árborg. 

Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti, þann 26. júlí 2018 á grunni heimildar 
í skipulagslögum að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir breikkun Hring-
vegar frá Biskupstungnabraut að Kambarótum. Framkvæmdin 
er í samræmi við Aðalskipulag Ölfuss 2010-2022. Lögbundnir 
umsagnaraðilar hafa fjallað um framkvæmdina og yfirfarið 
framkvæmdagögnin. Gögn um umhverfisáhrif framkvæmdarinnar 
og matsskýrsla Vegagerðarinnar var staðfest af Skipulagsstofnun 
árið 2010. Veglínunni var síðar breytt og leitað álits Skipulags-
stofnunar árið 2017. Niðurstaða Skipulagsstofnunar var að 
breytingar væru ekki líklegar til að hafa umtalsverð umhverfisáhrif 
og því væri breytingin ekki háð mati á umhverfisáhrifum eins og 
kemur fram í bréfi stofnunarinnar 11. janúar 2018. Í matsskýrslu 
Vegagerðarinnar er gerð grein fyrir umhverfisáhrifum af 2+2 vegi 
með mislægum gatnamótum. Ekki verða byggð mislæg gatnamót 
í fyrsta áfanga framkvæmda en rými tekið frá fyrir þau í fram-
tíðinni í samræmi við skipulagsáætlun. Vegurinn verður unnin í 
áföngum og fyrst 2+1 vegur ásamt tengivegum og undirgöngum. 
Skilyrði fyrir að hefja framkvæmdir á hverjum áfanga fyrir sig er 
að fyrir liggi samþykki á milli Vegagerðarinnar og landeiganda 
um heimildir að fara yfir þeirra land með vegi. Framkvæmdaleyfið 
tekur til framkvæmda innan Sveitarfélagsins Ölfuss.

Framkvæmdaleyfið ásamt gögnum er á heiðasíðu Ölfus, 
www.olfus.is.

Þorlákshöfn 26. júlí 2018.
f.h. Sveitarfélagsins Ölfuss

Sigurður Ósmann Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi.

Landsnet óskar eftir tilboðum í verk sem lýst er í útboðsgögnum LV2-01 sem 
bera heitið Laxárvatnslína 2, 132kV jarðstrengir, jarðvinna og lagning.
Landsnet óskar eftir tilboðum í verk sem lýst er í útboðsgögnum LV2-01 sem bera heitið Laxárvatnslína 2, 
132kV jarðstrengir, jarðvinna og lagning. Verkið felst í jarðvinnu og útdrætti á 132kV jarðstreng sem 
samanstendur af þremur einleiðurum sem hver um sig er um 70mm í þvermál (yfir kápu). Strengleiðin 
er um 3 km og liggur frá tengivirki við Laxárvatnsvirkjun að fyrirhuguðu tengivirki fyrir gagnaver sem rísa 
á skammt suðaustur af Blönduósi. Leggja skal ljósleiðarrör með í skurð og ídráttarrör í þveranir.

Helstu áætluðu magntölur eru:
 Slóðagerð     400 m
 Gröftur, söndun og fylling í skurð   3000 m
 Útdráttur jarðstrengja, jarðvírs og fjarskiptaröra 3000 m
 Ídráttarrör     750 m
 Frágangur yfirborðs    45000 m²

Lagnaleiðin liggur m.a. um tengivirkislóð Landsnets og þar gilda strangar öryggiskröfur, ásamt því að unnið 
er nærri vegi á kafla. Verklok fyrir utan yfirborðsfrágang skulu vera eigi síðar en 10. desember 2018. 
Yfirborðsfrágangi og þar með verkinu í heild skal lokið eigi síðar en 30. júní 2019. 
Útboðsgögn verða aðgengileg frá 7.8.2018 kl. 14.00, sjá nánar www.utbodsvefur.is
Lokað er fyrir skil á tilboðum klukkan 14:00 þann 22. ágúst 2018.

LAXÁRVATNSLÍNA 2, 132KV JARÐSTRENGUR 

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Sléttuvegur 15
103 REYKJAVÍK

Rúmgóð íbúð í vinsælu húsi fyrir 55 ára og 
el ri  rbyggðar suðursvalir
Í húsinu er funda og veislusalur, líkamsræk-
taraðstaða, heitur pottur, sauna og starfandi 
húsvörður. Laus til afhendingar!

STÆRÐ: 95,2 fm FJÖLBÝLI       HERB: 3

49.900.000

SÝNUM SAMDÆGURS

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Starfsmaður
á lager

Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum 
einstaklingi til starfa á miðlagerinn okkar í Reykjavík. 
Umsækjandi þarf að vera vandvirkur í vinnubrögðum 
og ábyrgðarfullur í garð viðskiptavina okkar. Rétt 
manneskja fær tækifæri til að vaxa í starfi og taka 
virkan þátt í uppbyggingu og rekstri fyrirtækisins. 
Vinnutími er frá kl 08:00 til 17:00.
Um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið
• Ábyrgð á vöruafgreiðslu til viðskiptavina og 
 verslana.
• Samantekt á pöntunum og áfyllingum á lager
• Útkeyrsla til viðskiptavina

 Hæfniskröfur
• Góð tölvukunnátta er kostur
• Vandvirk vinnubrögð
• Ábyrgðarfull/ur
• Bílpróf
• Hreint sakavottorð

 Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

www.talentradning.i
Umsæ j

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 

52 1600
Bryndís
GSM: 773 7400

intellecta.is
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569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

.       

Verð: 79,9 millj.

OPIÐ HÚS
: :

e r ð r e ð
ð r ð ð ð re ð rr

ð e er eð
e r e er er ð er er

r e e
eð ð er er r r er er
e er er r

Indriðastaðahlíð  
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fast-
mark.is

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Lundur og Naustavör - Kópavogi. Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu.

-

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag,  frá kl. 
17.15 – 17.45 

Íbúðinni var breytt mikið frá upphaflegri 
teikningu byggingarverktakans sem byggði 
húsið og hún innréttuð eftir teikningum frá 
innanhússarkitekt. Granít er í öllum glugga-
kistum og vandaðar innréttingar og fataskápar 
eru í íbúðinni. Innfelld lýsing í loftum í stórum 
hluta íbúðarinnar. Stórar svalir til suðurs. 

Verð 57,9 millj.

Heilsárshús á eignarlandi í landi Heyholts, Borgarbyggð.

Asparás 7 – Garðabæ. Efri hæð – 3ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag,  
frá kl. 17.15 – 17.45 

-

-

Verð 31,5 millj.

-

  

Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar. Virki-
lega falleg eign í miðbæ Garðabæjar. Þjónusta, 
heilsugæsla o.fl. innan seilingar.

Verð 51,9 millj.

Eignin verður til sýnis á fimmtudag  frá kl. 
17.15 – 17.45 

-

Afar falleg eign á fjölskylduvænum stað í 
Salahverfi í Kópavogi. Golfvöllur GKG í næsta 
nágrenni. Stutt í alla verslun og þjónustu, 
göngu- og hjólaleiðir. 

Verð 59,9 millj.

Ásvallagata 57.  2ja herbergja íbúð – laus til afhendingar strax.

Garðatorg 7 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð. Laus strax.

Eignin er á allri efstu hæð hússins og frá henni 
nýtur óviðjafnanlegs útsýnis yfir sjóinn, yfir 
Álftanes, Bláfjöllin og austur að Hengli. 

Verð 99,5 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag frá 
kl. 17.15 – 17.45 

-

-

Verð 44,9 millj.

Kópavogsbraut – Kópavogi. Efri hæð „penthouse“. Tvennar þaksvalir.

Frostafold 23. 3ja herbergja íbúð með gluggum í þrár áttir.Þorrasalir 13- Kópavogi. 4ra herbergja endaíbúð. Verönd til suðvesturs.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag,  
frá kl. 17.15 – 17.45 

-

-

Eignin getur verið laus til afhendingar mjög 
fljótlega. 

Verð 57,5 millj.  

-

-

Verð 69,9 millj.

Garðastræti 16. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Naustabryggja.  5 herbergja íbúð með tvennum svölum. 

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag,  
frá kl. 18.15 – 18.45 

-

Eignin stendur á rólegum stað á 370,8 fm. lóð 
með hellulagðri stétt fyrir framan hús, stórri 
hellulagðri innkeyrslu á austanverðri lóðinni og 
stórri tyrfðri flöt á lóð til suðurs. 

Verð 109,5 millj.

Sólvallagata 59. Einbýlishús í vesturborginni.
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