
ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 L AU G A R DAG U R   2 2 .  A P R Í L  2 0 1 7Atvinnuauglýsingar visir.is/atvinna
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

Vegna stór aukinna umsvifa leitum við að öugum sérfræðingum í hópinn okkar. 
Nánari starfslýsingar og hæfniskröfur er að nna á heimasíðu okkar www.deloitte.is

         Salesforce     SAP        Verkefnastjóri, innra 
         sérfræðingur     sérfræðingur    eftirlit upplýsingakerfa
            Þátttaka í uppbyggingu      Þjónusta og ráðgjöf         Verkefnastjóri í innra 
 á þjónustulínu Deloitte      ásamt fjölbreytilegri        eftirliti upplýsingakerfa, 
 í Salesforce ráðgjöf og      uppbyggingu og þróun        úttektum og ráðgjöf.
 innleiðingum.      lausna í SAP S/4HANA.
   

         Sérfræðingur     Sérfræðingur      Sérfræðingur í    
         í netöryggi     í IoT          upplýsingastýringu 
 Þátttaka í uppbyggingu á      Ráðgjöf og þjónusta         Ráðgjöf, ýmsar greiningar
 þjónustulínu Deloitte í      tengd IoT (Internet of          og rekstur á umfangsmiklum
 netöryggi.        Things).          vöruhúsum gagna.

Við viljum fólk sem hefur metnað til þess að takast á við spennandi verkefni í upplýsingatækniþjónustu og 
ráðgjöf, getur unnið sjálfstætt, tekið frumkvæði í krefjandi verkefnum og vill starfa í alþjóðlegum verkefnum 
sem unnin eru í nánum tengslum við Deloitte á Norðurlöndunum.

Umsókn ásamt fylgigögnum skal skila í gegnum heimasíðu Deloitte, www.deloitte.is fyrir 10. maí. 
Nánari upplýsingar veitir Harpa Þorláksdóttir, mannauðsstjóri, harpa.thorlaksdottir@deloitte.is

Deloitte er eitt stærsta fyrirtæki heims á sviði upplýsingatækniþjónustu og ráðgjafar.  Um 50.000 manns starfa hjá fyrirtækinu í 
upplýsingatækniþjónustu í meira en 150 löndum.  Deloitte leggur áherslu á samfélagslega ábyrgð - Impact that matters

stór aukinna umsvifa leitum við að öugum sérfræðingum í hópinn okkar. 
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Vilt þú hafa áhrif ?



This role will include leading and managing a team 
of capable technology experts and working closely 
with project managers and producers.

The role will also involve applying project/program 
management skills and mentoring others.

In co-operation with business owners, the successful 
applicant will translate business requirements into 
technology strategies.

This role will include managing capable systems
administrators in multiple locations where 
CCP has offices.

The successful applicant will create and maintain, 
in co-operation with others, processes that help 
deliver services to our customers and players.

IT Solution Delivery Manager IT Operations Manager

CCP IS HIRING!

Full descriptions and applications at www.ccpgames.com/careers 

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Átt þú heima í Austurkórs liðinu?

Okkur finnst fjársjóður liggja í fjölbreytileikanum og í Austurkór er starfsfólk með fjölbreytta menntun, 
reynslu og áhugasvið. Á næsta skólaári þurfum við fleiri liðsmenn í okkar faglega, metnaðarfulla og 
samheldna starfsmannahóp. Ýmis störf eru í boði svo sem staða deildarstjóra, sérgreinastjóra, leikskóla 
sérkennara og leikskólakennara. Einnig leitum við eftir starfskröftum þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa. 

Hornsteinar skólastarfsins í Austurkór eru útinám, námslotur byggðar á gildum skólans og lýðræðisleg 
vinnubrögð. Gildi skólans eru Samvinna, lýðræði og atorka og eru einkunnarorð skólans Austurkór, þar sem 
ævintýrin gerast.

Nánari upplýsingar veita Guðný Anna Þóreyjardóttir leikskólastjóri og Steinunn Jónsdóttir 
aðstoðarleikskólastjóri í síma 441 5100 eða á netfanginu austurkor@kopavogur.is

Sótt er um störfin á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is og er  umsóknarfrestur til og með 6. maí 2017.

Bókhald - 50% starf
Bóksala stúdenta leitar að bókara í 50% starf. Helstu verkefni eru færsla bókhalds, afstemmingar, 
innheimta, reikningagerð, skil á bókhaldi til endurskoðenda og önnur tilfallandi verkefni. 

Leitað er að aðila með menntun sem nýtist í starfi og reynslu af DK bókhaldskerfi. Sjálfstæð 
vinnubrögð, skipulagshæfni, góð íslensku- og enskukunnátta og góð tölvukunnátta eru skilyrði.

Nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Verslunarstjóri
Við hjá Jóni & Óskari erum að leita að leiðtoga í úra- og 
skartgripaverslun okkar í Smáralind. 

Um er að ræða fullt starf í líflegu umhverfi með     
skemmtilega vöru. 
Verslunarstjóri ber ábyrgð á sölu og þjónustu við 
viðskiptavini, stjórnun og þjálfun starfsmanna, 
uppgjöri og öðrum spennandi verkefnum.

Hæfniskröfur:
•      Reynsla af stjórnun og/eða verslunarstjórn
•      Þjónustulund
•      Reynsla af sölustörfum
•      Hæfni í mannlegum samskiptum
•      Mikill áhugi á skartgripum og úrum

Jón og Óskar er ein stærsta og glæsilegasta úra- og 
skartgripaverslun landsins og rekur verslanir við 
Laugaveg, í Smáralind og Kringlunni.
Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á netfangið  
info@jonogoskar.is fyrir 3. maí.

Laugavegur / Smáralind / Kringlan



NEED A SUMMER JOB?
AÞ-Þrif is looking for people 
to hire for the summer. 

PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE 
HONESTY

Must speak english or icelandic.

Preferably between 20–40 years of age.

Driving license and clean criminal record is required.

If you are interested, please apply via 
www.ath-thrif.is or email: gerda@ath-thrif.is

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Iðjuþjálfun 
sviðsstjóri iðjuþjálfa á 

tauga- og hæfingarsviði
Laus er til umsóknar afleysingarstaða sviðsstjóra á tauga- 
og hæfingarsviði.  Um er að ræða 95% stöðu.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember 2012 
eða samkvæmt nánara samkomulagi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
skipulagi, þróun og framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu. 
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og 
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að 
því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna 
taugasjúkdóma og fötlunar.

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi 
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki  
þriggja ára starfsreynslu.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir  
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi   í síma 585-2154,  
netfang;  siggaj@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 – 
www.reykjalundur.is

Þroskaþjálfi
Laus er til umsóknar 50% staða yfirþroskaþjálfa.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsækjandi þarf að hafa réttindi til að starfa sem þroskaþjálfi á 
Íslandi. 

Laun samkvæmt kjarasamningi Þroskaþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Þroskaþjálfafélags 
Íslands og Reykjalundar. 

Upplýsingar um starfið veitir Dís Níelsdóttir, forstöðuþroskaþjálfi í 
síma 585 2091 dis@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til 7. maí 2017.

Umsóknarform er að finna á heimasíðu Reykjalundar www.
reykjalundur.is 

Óskað er eftir einstaklingum sem búa yfir skipulags- og leið-
togahæfni,færni í samskiptum og sveigjanleika, frumkvæði og 
sjálfstæði í starfi.

Geysir Shops og Arctic shopping reka meðal annars fimm 
Geysisverslanir í Haukadal, Reykjavík og á Akureyri.

A ÐSTOÐA R M A N NI
FR A MK VÆMDA STJÓR A 

Í M A R K A ÐSM Á LU M

Vinsamlegast sækið um starfið á vef Capacent 
www.capacent.is/radningar

Við leitum að

Hæfniskröfur:
Reynsla af viðburðastjórnun 

Góð þekking á samfélagsmiðlum 
Áhugi á markaðsmálum
Áhugi á tísku og hönnun

Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Helstu verkefni:
Viðburðastjórnun

Umsjón samfélagsmiðla
Samskipti við �ölmiðla
Samskipti við hönnuði
Gerð birtingaáætlana

Gerð markaðsáætlana 

1912 óskar eftir að ráða bókara/launasérfræðing til starfa.
Starfið heyrir undir fjármálastjóra og þarf viðkomandi að hefja störf strax. 

HELSTU VERKEFNI:
• Umsjón með launavinnslu og orlofsbókhaldi
• Úrvinnsla í málum tengdum réttindum starfsmanna
• Bókun reikninga og afstemmingar 
• Önnur verkefni tengd launavinnslu og bókhaldi

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Menntun sem nýtist í starfi
•

 

Reynsla af sambærilegum verkefnum 
•

 

Þekking á kjarasamningum og vinnumarkaðsmálum
•

 

Frumkvæði, áreiðanleiki, samskiptahæfni, metnaður og ögun í vinnubrögðum
•

 

Góð tölvufærni, þekking á H3 launakerfi kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agla Sigr. Björnsdóttir hjá 
Ráðum ráðningarstofu  agla@radum.is .

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir að sækja um á heimasíðu Ráðum www.radum.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. maí nk.

1912
Klettagarðar 19 | 104 Reykjavík | +354 530 8400 | www.1912.is

Bókari/ launasérfræðingur

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. 
Í gegnum dótturfélög sín, Nathan & Olsen og Ekruna, 
býr félagið yfir öflugum dreifileiðum til smásöluaðila, 
stóreldhúsa, iðnaðar og fríverslunar með kost. 
Starfsfólk samstæðunnar er í kringum 100 talsins. 
Það býr við glæsilega aðstöðu í höfuðstöðvum 
fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík. Fyrirtækið 
er einnig með starfsstöð á Akureyri. 

• Góð íslenskukunnátta
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VR-15-025

Umsækjendur þurfa að vera liprir í samskiptum 
og eiga auðvelt með að vinna í hópi. 

Áhugasamir sæki um á www.n1.is  
– merkt Akureyri.

Nánari upplýsingar veitir Björn Valdemarsson, 
stöðvarstjóri, í síma 896 3275

Öllum húddum kunnug/ur?
Við leitum að þjónustuliprum reynslubolta,  
bifvélavirkja eða viðgerðarmanni, til starfa á 
smurstöð okkar á Akureyri. Helstu verkefni eru 
almennar bílaviðgerðir og smurþjónusta, ásamt 
annarri þjónustu fyrir viðskiptavini N1.

Helstu verkefni

• Almenn afgreiðsla og þjónusta
 við viðskiptavini

• Önnur tilfallandi verkefni 
 á stöðinni

Sumarstarfsfólk hjá BAUHAUS

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Við hjá BAUHAUS leitum nú að kröftugu sumarstarfsfólki. Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn 
alltaf í fyrsta sæti, þar sem markmiðið er að veita sem besta þjónustu.

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og rekur fleiri en 
260 verslanir í 19 löndum. Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur 
eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða. 

Ef þú ert brosandi og þjónustulundaður einstaklingur 
með reynslu af sölustörfum, þá erum við að leita að þér.

Um er að ræða störf við afgreiðslu, sölu og ráðgjöf til viðskiptavina. 
Opnunartími BAUHAUS er frá kl. 8-19 á virkum dögum og kl. 10-18 um 
helgar. Við leitum að fólki í bæði fullt starf og hlutastörf.

Einstaklingar á öllum aldri eru hvattir til að sækja um.

Húsvörður

Upplýsingar veitir:

Guðjón Svansson 
gudjon@hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Húsfélagið Skúlagötu 20 óskar eftir að ráða húsvörð til starfa.
Starfinu fylgir 70 m2 íbúð og er búseta þar skilyrði.

Leitað er að einstaklingi sem er:
• Handlaginn og lipur í samskiptum 
• Reglusamur og samviskusamur 
• Þjónustulundaður og reyklaus

Íbúar hússins eru 60 ára og eldri. Húsvörður
heyrir undir hússtjórn. Helstu verkefni hans eru
þrif, umsjón og eftirlit með húseigninni,
minniháttar viðhald og framkvæmd húsreglna.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl nk.

Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð.

Stefnir þú hærra?

Húsaskjól fasteignasala leitar að  
einstaklingum sem vilja slást í hópinn.

ÞJÓNUSTUSTJÓRI
Við leitum að drífandi einstaklingi sem vill fara fram úr væntingum, 
hefur mikinn metnað og frumkvæði að nýjungum. Viðkomandi þarf 
að hugsa út fyrir kassann, hafa áhuga á samfélagsmiðlun, vera góður 
penni og tala og skrifa reiprennandi íslensku og ensku. Um er að 
ræða 50% starf.

SÖLUDEILD HÚSASKJÓLS
Við leitum að öflugum einstaklingum í söludeild Húsaskjóls. Eingöngu 
löggiltir fasteignasalar eða nemar hafa lokið a.m.k 2 önnum í námi til 
löggildingar fasteignasala koma til greina.
Við leitum að sjálfstæðum einstaklingum sem búa yfir metnaði og 
krafti til að ná lengra í starfi og hafa hugmyndaflug til að láta sér 
detta í hug spennandi nýjungar sem nýtast til að veita viðskiptavinum 
okkar enn betri þjónustu.  Við leggjum áherslu á faglegan stuðning 
og endurmenntun enda markmið okkar að vera leiðandi á fasteig-
namarkaði og skila afburða vinnu og veita hverjum einasta viðskipta-
vini jafngóða þjónustu og við sjálf viljum fá.  Við förum reglulega á 
ráðstefnur erlendis til að fylgjast með nýjungum á markaði sem og í 
reglulegar hvataferðir.  Því er mikilvægt að viðkomandi hafi metntað 
til að nýta sér það efni og tækifæri sem við bjóðum upp á.
Eingöngu aðilar sem vilja veita framúrskarandi þjónustu og leitast við 
að fara fram úr væntingum viðskiptavina sinna koma til greina.

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með mynd á asdis@husaskjol.is fyrir 
5.maí 2017.  Öllum umsóknum verður svarað fyrir 10. Maí.  Fyrir-
spurnum verður ekki svarað í síma.

Viltu vita meira um okkur, kíktu á heimasíðuna www.husaskjol.is  
eða á facebook, www.facebook.com/husaskjol og sjáðu hvað við 
erum að gera og hvað okkar viðskiptavinir hafa um okkur að segja.

Hjá Húsaskjóli fasteignasölu starfar samhentur hópur sem hefur 
það að leiðarljósi að fara fram úr væntingum viðskiptavina.

Húsaskjól fasteignasala - Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur  
www.husaskjol.is - www.facebook.com/husaskjol

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Klarinettukennari í Skólahljómsveit   
 Kópavogs

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Álfatún

· Leikskólakennari í Austurkór

· Sérgreinastjóri í Austurkór

· Deildarstjóri í Austurkór

· Leikskólasérkennari í Austurkór

Grunnskólar

· Umsjónarkennari í Kársnesskóla

· Deildarstjóri yngsta stigs í Vatnsendaskóla

· Kennari á eldra stig í Vatnsendaskóla

· Kennari á yngra stig í Vatnsendaskóla

· Náms- og starfsráðgjafi í Vatnsendaskóla

· Tónmenntakennari í Vatnsendaskóla

 Velferðasvið

· Starfsmaður í Örva starfsþjálfun

· Starfsmaður í íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk

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

ERT ÞÚ ELEVEN?  
Eleven Experience er alþjóðlegt ferðaþjónustufyrirtæki sem leitast við að veita viðskiptavinum 
sínum einstaka og persónulega þjónustu. Eleven býður upp á lúxus gistingu á heimsmælikvarða og skipuleggur 
ógleymanlegar ævintýraferðir og upplifanir sérsniðnar að óskum hvers og eins.

Eleven Experience hóf rekstur á jörðinni Deplum í Skagafirði í apríl 2016. Deplar eru gamalt bóndabýli sem búið 
er að breyta í lúxus gistiaðstöðu með 13 svítum. Á Deplum er fullbúið eldhús, tveir barir, heilsulind o.fl. 

Frekari upplýsingar má nálgast 
í síma 588-1800 á virkum 
dögum.

Umsóknarfrestur er til 5 maí.
Umsóknir og ferilskrá á ensku sendist á 
JOB@ELEVENEXPERIENCE.COM 
merkt “Deplar 2017”. 

WWW.ELEVENEXPERIENCE.COM 

NUDDARAR / HEILSULIND
HELSTU VERKEFNI: 
Þróa snyrti- og nuddmeðferðir 
Framkvæma snyrti- og nuddmeðferðir 
Hafa umsjón með birgðastöðu heilsulindar
Hafa umsjón með aðstöðu heilsulindar

HÆFNISKRÖFUR:  
Menntun í nuddi er skilyrði
Rík þjónustulund 
Sveigjanleiki í starfi
Góð enskukunnátta er skilyrði 
Snyrtifræðimenntun er kostur
Réttindi til að kenna yoga, pilates eða crossfit er kostur 
Önnur menntun sem nýst gæti í heilsulind er kostur

RÆSTING / ÞVOTTAHÚS
HELSTU VERKEFNI: 
Þrif á herbergjum 
Almenn þrif og þvottur

HÆFNISKRÖFUR:  
Einstakt auga fyrir smáatriðum
Góð skipulagshæfni
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
Enskukunnátta er kostur

ASSISTANT LODGE MANAGER 
HELSTU VERKEFNI: 
Aðstoð við stjórn og rekstur Depla
Framfylgja stöðlum fyrirtækisins
Þróa verklagsreglur
Veita framúrskarandi þjónustu
Þróa rekstraráætlanir
Áætla og fylgjast með útgjöldum

HÆFNISKRÖFUR: 
Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði
Reynsla eða menntun í hótel og/eða 
veitingastjórnun er skilyrði
Rík þjónustulund og frumkvæði
Mikil skipulagshæfni og sveigjanleiki í starfi
Góð tölvukunnátta er skilyrði 
Reynsla í stjórnun og þjálfun starfsfólks er kostur
Kunnátta á Opera bókunarkerfi er kostur

Eleven Experience á Íslandi leitar nú að 
starfsmönnum fyrir Depla. Um er að ræða spennandi 
og krefjandi störf með mikla möguleika og tækifæri 
fyrir réttu manneskjurnar.

Starfsmenn á Deplum vinna í vaktalotum og sér 
fyrirtækið um uppihald og húsnæði í Fljótunum 
á meðan á vaktalotu stendur.

Strætó bs. óskar estir áreiðanlegum og krast-
miklum starfsmanni til starfa á þvottastöð 
fyrirtækisins á Hesthálsi. Einstakt tækifæri 
fyrir metnaðarfullan snyrtipinna.

Um er að ræða 67,5 % starf í vaktavinnu að 
næturlagi við þrif og umhirðu strætisvagna. 

Ef þú hefur áhuga á starfinu
þá þarstu að hafa:

Næmt auga fyrir hreinlæti

Áhuga og dugnað til að ná árangri í starfi

Aukin ökuréttindi (réttindaflokkur D)

Hreint sakavottorð

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

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2017. 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
Strætó bs. og Starfsmannafélags Reykjavíkur-
borgar. Um vaktavinnu er að ræða.

Umsóknir skulu berast í gegnum 
radningar.straeto.is

Langar þig í bað með Strætó?

Strætó bs. óskar estir þjónustulunduðu 
og áreiðanlegu fólki til starfa við akstur 
strætisvagna innan höfuðborgarsvæðisins. 

Um er að ræða sumarstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

D-réttindi 

Hreint sakavottorð

Góð samskiptahæfni og þjónustulund

Samviskusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum

Íslensku- og/eða enskukunnátta æskileg

Sumarlegir vagnstjórar óskast

Laus störf
hjá Strætó
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Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd 
mál. Hjá PFS starfa 23 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og 
lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Póst-og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða í stöðu sérfræðings í netöryggissveit PFS. Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása  
eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum.  
Þá tekur netöryggissveitin þátt í því að tryggja virkni almennra fjarskiptaneta, vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu og vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Greining á spilliforritum og viðbrögð við öryggisatvikum
• Atvika-, veikleika- og búnaðargreining, ásamt því að dreifa upplýsingum um atvik og  

berskjölduð tölvu- og fjarskiptakerfi
• Upplýsingaskipti við þjónustuhóp og aðra ytri aðila 
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi um öryggi Internetsins
• Ráðgjöf og upplýsingar varðandi öryggismál á netinu
• Aðstoð við uppbyggingu þekkingar í meðhöndlun öryggisatvika hjá innlendum netöryggishópum
• Eftirlit með reglum um net- og upplýsingaöryggi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða á öðrum sviðum ef viðkomandi hefur 

haldgóða reynslu á sviði netöryggis. 
• Sérmenntun eða starfsreynsla á sviði hugbúnaðargerðar og/eða öryggisgreininga,  

ásamt þekkingu á fjarskiptamarkaðnum, er æskileg. Þekking á fjármálageiranum og/eða 
orkugeiranum og öryggismálum þeirra er kostur.

• Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa  
yfir þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að ná árangri í starfi. 

• Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð. 
• Búa yfir skilningi á internettækni ásamt færni til að meta upplýsingar um áhættu og áhrif
• Geta til að miðla tæknilegum upplýsingum til annarra.
• Góð íslensku og enskukunnátta, bæði töluð og rituð, er áskilin
• Umsækjendur þurfa að geta unnið undir álagi og hafa tamið sér skipulag í vinnubrögðum

Sérfræðingur í netöryggissveit PFS (CERT-ÍS)

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.
Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður tæknideildar.  
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl nk.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. 
Umsækjandi þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.

Sérfræðingur í rannsóknar- og heil-
brigðisdeild

Sérfræðingur
Vinnueftirlitið auglýsir eftir sérfræðingi í rannsóknar- og 
heilbrigðisdeild til að starfa við rannsóknir.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Rannsóknir á sviði vinnuverndar m.a. með áherslu 
 á líkamlega og skipulagslega þætti vinnuverndar
• Þátttaka í fræðslu á sviði vinnuverndar með áherslu 
 á líkamlega og skipulagslega þætti vinnuverndar.
• Stuðningur við eftirlit með áherslu á líkamlega og 
 skipulagslega þætti vinnuverndar.

Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af rannsóknum
• Þekking og reynsla sem nýtist í starfi.
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli. 
• Sveigjanleiki í starfi m.t.t verkefna 
• Færni í framsetningu upplýsingaefnis
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan hátt

Frekari upplýsingar um starfið:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem 
fjármálaráðherra og Fræðagarður hafa gert.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. 

Vinsamlega sækið um á starfatorg.is eða á heimasíðu 
Vinnueftirlitsins. 

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 15.05.2017

Nánari upplýsingar veitir
Kristinn Tómasson - kristinn@ver.is - 5504600

VER Rannsóknadeild
Bíldshöfða 16
110 Reykjavík

MARKAÐSSTJÓRI SÉRVÖRU

HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfið, s.s. 
viðskiptafræði, markaðsfræði eða sambærilegt

• Reynsla og árangur í stjórnun, stefnumótun, 
markaðsmálum og rekstri

•  Framúrskarandi samskiptahæfni

•  Ástríða fyrir starfinu og hæfni ti l að l ifa gildin okkar

•  Góð íslensku- og enskukunnátta

Markaðsstjóri sérvöru ber ábyrgð á þeim flokki innan 
Ölgerðarinnar og er hluti af markaðsdeild fyrirtækisins. 
Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra markaðssviðs. 

Deildin er í örum vexti en í henni eru mörg af þekktustu 
vörumerkjum landsins á sviði snyrtivöru, fatnaðar, hrein- 
lætisvara ásamt fleiri vöruflokkum. Ný vörumerki munu 
einnig bætast við á næstunni. 

Við leitum að öflugum einstaklingi með reynslu og færni 
í stjórnun, markaðsmálum og rekstri . Starfið felur meðal 
annars í sér samskipti við viðskiptavini og lykilbirgja í 
sérvöru, vinnu með vörumerkjastjórum og sölustjórum að 
markaðssetningu vörumerkja ásamt stjórnun deildarinnar 
og ábyrgð á rekstri hennar.

Við bjóðum krefjandi og áhugavert starf í skemmtilegu 
starfsumhverfi þar sem áhersla er lögð á metnað, 
jákvæðni, jafnrétti og starfsþróun. 

ÖLGERÐIN er eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði. 
ÖLGERÐIN framleiðir, flytur inn, dreifir og selur 
matvæli og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta 
flokks og að viðskiptavinir þess geti gengið að 
hágæða þjónustu vísri.

Áhugasamir eru beðnir um að fyl la út umsókn  
á vef Ölgerðarinnar umsokn.olgerdin.is ásamt 
meðfylgjandi ítarlegri feri lskrá og kynningarbréfi . 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál 
og þeim svarað. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. maí nk. 

Ölgerðin óskar eftir að ráða markaðsstjóra sérvöru til starfa

olgerdin.is



MÚRBÚÐIN LEITAR 
STARFSMANNA

   Málari
 Óskað er eftir málara í sölu og ráðgjöf í ört 

vaxandi málningardeild Múrbúðarinnar. 
Fullt starf eða hlutastarf kemur til greina.   

   Starfsmaður á lager / Sendill
 Óskað er eftir metnaðarfullum og 

vandvirkum einstakling sem er með 
lyftarapróf og aukin ökuréttindi.

 Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á  
sala@murbudin.is. Öllum umsóknum  
er svarað. 

 Múrbúðin er ört vaxandi fyrirtæki 
með tvær verslarnir, á Kletthálsi og í 
Reykjanesbæ. Frekari upplýsingar á 
murbudin.is

Um er að ræða starf  hjá deild opinna svæða á skrifstofu framkvæmda og viðhalds. Deild opinna svæða sér um áætlanagerð, 
hönnun, útboð, framkvæmd og eftirlit með stofnframkvæmdum ásamt viðhaldi opinna svæða og stofnanalóða borgarinnar. 
Meðal verkefna deildar opinna svæða eru samráð og rafræn íbúakosning um verkefni í hverfum Reykjavíkur, nýbyggingar, 
endurgerð og viðhald opinna svæða, stofnanalóða, torga, almenningsgarða og annara útivistarsvæða og utanhússrýma í eigu 
Reykjavíkurborgar. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 12-14 og næsti yfirmaður er deildarstjóri opinna svæða.        

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í byggingarverkfræði, byggingartæknifræði,

landslagsarkitektúr eða sambærileg menntun í tækni-
greinum á háskólastigi. 

• Starfsreynsla á sviði verkefnastjórnunar.
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfni, kostnaðarvitund og nákvæmni í vinnu-

brögðum.  
• Frumkvæði, áræðni og röggsemi til verka.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Færni í notkun á algengum hugbúnaði sem tengist

skrifstofustörfum og góð þekking á Word og Excel.
• Ökuréttindi.

 

Framkvæmda- og eignasvið

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.

Starfssvið
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu
vegna útseldrar vinnu.

• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna
skrifstofunnar.

• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl.
• Eftirlit einstakra útboðsverka.
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg.

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson
deildarstjóri í síma 411-1111.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”. - Verkefnastjóri
hjá útboðs- og áætlanadeild.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Verkefnastjóri óskast til starfa 
á skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
• Verkefnastjórn við rafræna íbúakosning um verkefni í hverfum 

Reykjavíkur, nýframkvæmdir og viðhald opinna svæða.  
• Aðstoð við gerð viðhaldsáætlunar.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds og nýframkvæmda varðandi

verklegar framkvæmdir og rafræna íbúakosning um verkefni í 
hverfum Reykjavíkur.

• Eftirlit með útboðsverkum.
• Skráning viðhaldsverkefna og kostnaðarstöðu þeirra í

verkbókhald.
• Skráning í verkefna- og eignavefi Reykjavíkurborgar og í

Framkvæmdasjá.
• Verkbókhald, yfirferð og samþykkt reikninga.
• Þátttaka í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.
• Vettvangsferðir á vinnusvæði.

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Ólafsson deildarstjóri 
byggingadeildar í síma  411-1111. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir laus störf 
„Verkefnastjóri óskast til starfa á skrifstofu framkvæmda og viðhalds“. Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2017. Öllum
umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Bílaumboðið ASKJA er framsækið þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig m.a. í sölu og þjónustu á Mercedes-Benz bifreiðum. Markmið Öskju er að veita 
framúrskarandi þjónustu á öllum sviðum og í samræmi við gildi Öskju sem eru metnaður, fagmennska, heiðarleiki og gleði.

Sölumaður Mercedes-Benz fólksbíla.
Askja óskar eftir að ráða jákvæðan og öflugan einstakling með framúrskarandi söluhæfileika í starf sölumanns nýrra Mercedes-Benz fólksbíla. 
Um er að ræða skemmtilegt og krefjandi verkefni en Mercedes-Benz hefur verið í mikilli sókn undanfarið og er í dag mest selda vörumerkið í flokki 
lúxusbíla hér á landi.

• Sala nýrra fólksbíla og ráðgjöf til viðskiptavina
• Verða sérfræðingur í vörumerkinu Mercedes-Benz
• Veita afburðaþjónustu
• Frágangur á skjölum
• Önnur tilfallandi verkefni tengd starfinu

• Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi
• Löggilding bifreiðasala kostur
• Góð tölvukunnátta skilyrði
• Góð enskukunnátta skilyrði
• Mikil þjónustulund og samningatækni
• Fagleg framkoma, sjálfstæð vinnubrögð og áreiðanleiki

Ábyrgð og verkefni: Hæfniskröfur:

ASKJA • Krókhálsi 11 • 110 Reykjavík • Sími 590 2100 • askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Vinnutími er virka daga frá kl. 9:00 - 18:00 og að jafnaði er unnið annan hvern laugardag frá kl. 12:00 - 16:00. 
Konur, jafnt sem karlar, eru sérstaklega hvattar til að sækja um starfið. Eingöngu reyklausir umsækjendur 
koma til greina. Tekið er við umsóknum á heimasíðu Öskju, www.askja.is. Nánari upplýsingar veitir Erla Sylvía 
Guðjónsdóttir, gæða- og mannauðsstjóri Öskju, á netfanginu atvinna@askja.is.

Umsóknarfrestur til og með 1. maí 2017
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Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk.

Umsóknir sendist á isafjordur@netto.is Allar nánari upplýsingar veitir Ingólfur Hallgrímsson 

verslunarstjóri á staðnum og í síma 893-0456

• Ábyrgð á rekstri verslunar 
• Samskipti við viðskiptavini og birgja 
• Ábyrgð á vöruframsetningu og 

áfyllingum
• Ábyrgð á birgðahaldi í verslun sem 

og önnur tilfallandi störf. 

 STARFSSVIÐ: HÆFNISKRÖFUR:
• Reynsla af stjórnun hjá verslunar- 

og/eða þjónustufyrirtækjum. 
• Styrkleiki í mannlegum 

samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð, 
skipulagshæfni og reglusemi.

Umsóknir sendist á isafjordur@netto.is Allar nánari upplýsingar veitir 
Ingólfur Hallgrímsson verslunarstjóri á staðnum og í síma 893-0456

AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI 
NETTÓ ÍSAFIRÐI

Nettó opnar nýja og glæsilega verslun á Ísafirði þann 19. maí næstkomandi. 
Af því tilefni leitum við nú að jákvæðum starfskröftum í eftirfarandi störf.

ALMENN VERSLUNARSTÖRF
Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum samskiptum, sjálfstæð

vinnubrögð, skipulagshæfni, reglusemi og árvekni í hvívetna.

Helstu verkefni
•	Skipulagning	á	fræðslustarfi	fyrir	bíliðnaðinn.	

•	 Samstarf	við	lykilfólk	í	bíliðnaði,	innlendar	og	
erlendar	menntastofnanir	og	systurfélög	vegna		 
sí-	og	endurmenntunaráætlana.

•	Ráðgjöf	til	bíliðnaðarins	varðandi	kennslufræðilegan	
þátt	sí-	og	endurmenntunar.

•	 Stefnumótun	fyrir	sviðið	auk	rekstrar-	 
og	fjárhagsáætlunargerðar.

•	Verkefni	á	vegum	Starfsgreinaráðs	farartækja	 
og	flutningsgreina.

Við leitum að

Hæfniskröfur:
•	Sveinspróf	á	sviði	bíliðngreina	og/eða	önnur	
háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi.

•	Menntun	í	kennslufræði	og/eða	reynsla	af	
kennslu	er	kostur.

•	Umtalsverð	þekking	og	áhugi	á	bíliðnaði.

•	Mjög	gott	vald	á	íslensku	og	ensku	í	ræðu	og	riti.	

•	 Skipulögð,	sjálfstæð	og	öguð	vinnubrögð.

•	Framúrskarandi	samskiptafærni,	frumkvæði	 
og	árangursdrifni.

Umsóknarfrestur er til og með 5. maí nk.  
Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Umsækjendur	eru	vinsamlegast	beðnir	að	sækja	um	
starfið	með	tölvupósti,	mottaka@idan.is.	Með	umsókn	
skal	fylgja	greinargóð	ferilskrá	og	kynningarbréf.	

Sviðsstjóra 
bílgreinasviðs

Sími 590 6400   www.idan.is

IÐAN	fræðslusetur	óskar	eftir	umsóknum	í	starf	sviðsstjóra	bílgreinasviðs.	
Sviðsstjóri	ber	ábyrgð	á	árangri	og	framþróun	sviðsins	sem	hefur	það	
meginhlutverk	að	þjóna	bíliðnaði	varðandi	menntunarmál,	hvort	heldur	 
er	á	sviði	sí-	og	endurmenntunar	eða	grunnmenntunar.

Seltjarnarnesbær www. seltjarnarnes. is

Sjúkraliði í dagdvöl  
eldra fólks

Óskum eftir að ráða sjúkraliða til starfa í 50% starf í dagdvöl 
eldra fólks á Skólabraut 5, Seltjarnarnesi.
 
Leitað er að starfsmanni með reynslu af starfi með eldra fólki. 
Þarf að hafa ríka þjónustulund, frumkvæði, vera hugmyndaríkur 
og fjölhæfur. Í dagdvölinni dvelja að jafnaði 8 til 9 einstaklingar. 
Dagdvölin er starfrækt í tengslum við aðra öldrunarþjónustu á 
Seltjarnarnesi. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Á Karvelsdóttir 
forstöðumaður dagdvalar, Skólabraut 5, sími 5959148 eða 
8229112. Tölvupóstfang sigridurka@nesid.is 

Umsóknarfrestur er til 8. maí n. k. og eru umsækjendur eru 
beðnir um að sækja um rafrænt á heimasíðu Seltjarnarnes  
á  www.seltjarnarnes.is – Störf í boði.  
Umsóknum skal fylgja starfsferilsskrá.

Vélgæslumaður
FISK Seafood ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til vélgæslu hjá 
landvinnslu fyrirtækisins á Sauðárkróki.

Í starfinu felst m.a. almenn vélgæsla, yfirumsjón með keyrslu frys-
tivéla, umsjón hússtjórnarkerfis, umsjón með viðhaldi og viðgerðum 
í landvinnslu fyrirtækisins .

FISK Seafood ehf. rekur öfluga landvinnslu á Sauðárkróki, sem er í 
mikilli þróun og því um spennandi starf að ræða.

Skriflegar umsóknir skal senda 
til framkvæmdastjóra FISK , 
Jóns E. Friðrikssonar , 
Háeyri 1, 550 Sauðárkróki  
og skulu hafa borist fyrir 1.maí n.k.

Langar þig í krefjandi og 
skemmtilegt starf ?
Byggingafélagið Dalhús ehf leitar nú 
að öflugum verkefnastjóra í 
framtíðarstarf. 

Hæfniskröfur:
  Menntun á sviði húsbyggingafræða
  Þekking og reynsla  í verkstjórn og    
  mannaforráðum
  Sjálfstæði og frumkvæði  í starfi
  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Vera lausnamiðaður, víðsýnn og     
  geðprúður
   

Upplýsingar veitir:
Garðar í síma 8650433 eða á 
netfangið gardar@dalhus.is

Dalhús ehf er stöndugt og metnaðarfullt byggingafélag  sem 
byggir á áratuga reynslu eiganda og helstu stjórnenda. 
Við byggjum íbúðir frá grunni og seljum fullbúnar til kaupenda.
Verkefnastjórastarfið er metnaðarfullt, og fjölbreytt starf, 
þroskandi og gefandi í senn.
Verkefnastjóri  er hluti af stjórnendateymi  og nýtur mikils 
stuðning þess í starfi.

BYGGINGAFÉLAG
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Umsóknarfrestur
5. maí  2017

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

EFLA leitar að liðsauka
EFLA leitar að áhugasömum starfsmönnum til starfa á fagsviðinu Húsi og heilsu sem 
heyrir undir byggingarsvið fyrirtækisins. Saman mynda starfsmenn sviðsins öflugt og 
samhent teymi. Nýjum starfsmönnum á sviðinu gefst tækifæri til þess að taka þátt í 
spennandi þróunarstarfi sviðsins þar sem viðfangsefnin eru þverfagleg. Þau snúa að 
byggingaframkvæmdum, úttektum, rannsóknum og greiningu á göllum, viðhaldsráðgjöf, 
byggingareðlisfræði, rakaflæði, loftskiptum, lýsingu, hljóðvist, öryggi, heilbrigði, raka, 
myglu, loftgæðum og innivist.

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í 
gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 5. maí næstkomandi. 
Öllum umsóknum verður svarað.

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á a�ragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra 
starfsmanna.

Lí�ræðingur

• Háskólamenntun í lí�ræði eða    

 öðrum raunvísindum sem nýtist í starfi

• Reynsla af byggingaframkvæmdum og
 úttektum er kostur

Verk-, tækni- eða byggingafræðingur

• Iðnmenntun í húsasmíði 

• Háskólamenntun í verk-, tækni- eða     

byggingafræði

• Reynsla af byggingaframkvæmdum og

úttektum

• Reynsla af sýnatöku og greiningu er kostur

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð

• Færni í textagerð

• Færni í framsögu og kynningum 

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

ásamt því að geta unnið vel í hópi

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

Skóla- og frístundasvið

Ertu góður kennari?  
Viltu vinna á frábærum vinnustað með 

skapandi og skemmtilegu fólki?

Ölduselsskóli auglýsir eftir umsjónarkennurum á yngsta og 
miðstigi.

Starfið er laust frá 1. ágúst nk. 

Upplýsingar um Ölduselsskóla og starfið eru á ráðningarvef 
Reykjavíkurborgar og skal umsóknum skilað þar.

Nánari upplýsingar Börkur Vígþórsson í síma 6648366 og 
tölvupósti borkur.vigthorsson@reykjavik.is
Umsóknafrestur er til 1. maí

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skrifstofustjóri - Hvalfjarðarsveit
Starf skrifstofustjóra hjá Hvalfjarðarsveit er laust til umsóknar, 
starfshlutfall 80-100%. Skrifstofustjóri hefur umsjón með 
áætlanagerð og uppgjöri sveitarfélagsins og samhæfingu verk-
efna á sviði fjármála á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

•	 Annast	daglega	fjármálastjórn	sveitarfélagsins.
•	 Annast	launavinnslu	fyrir	öll	starfssvið	sveitarfélagsins.
•	 Undirbúningur,	gerð	og	eftirfylgni	starfs-	og	fjárhagsáætlana.
•	 Umsjón	með	framlagningu	árshlutareikninga	og	
 ársreikninga.
•	 Greiningarvinna	og	miðlun	upplýsinga	til	kjörinna	fulltrúa	og		
	 stjórnenda.
•	 Annast	álagningu	fasteignagjalda	og	umsjón	með	innheimtu.
•	 Almenn	verkefni	á	skrifstofu	sveitarfélagsins.	

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	 Menntun	sem	fellur	að	verkefnum	og	ábyrgðarsviði	
 skrifstofustjóra.
•	 Reynsla	af	reikningshaldi,	áætlanagerð	og	fjármálastjórnun.
•	 Reynsla	og	þekking	á	opinberri	stjórnsýslu	er	æskileg.
•	 Góð	samskipta-	og	leiðtogahæfni.
•	 Greiningarhæfni	og	færni	í	notkun	upplýsingatækni.
•	 Frumkvæði	og	metnaður	til	að	ná	árangri	í	starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2017. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	
sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og	rökstuðningur	fyrir	
hæfni	viðkomandi.	
Umsókn	skal	senda	á	skrifstofu	Hvalfjarðarsveitar,	Innrimel	3,	301	
Akranes	eða	á	netfangið	hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is	
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Skúli	Þórðarson,	sveitarstjóri	
í	síma	433-8500	og	á	netfanginu	skuli@hvalfjardarsveit.is

•	 Hvalfjarðarsveit	er	öflugt	sveitarfélag	með	um	635	íbúa.		
	 Náttúrufegurð	er	mikil	og	möguleikar	til	að	njóta	fjöl	
	 breyttrar	útiveru	eru	óþrjótandi.	Hvalfjarðarsveit	er	dreif	
	 býlt	sveitarfélag	með	litlum	íbúakjörnum.	Þar	eru	næg		
	 og	fjölbreytt	atvinnutækifæri,	öflugur	landbúnaður,	vax	
	 andi	ferðaþjónusta	og	metnaðarfullt	skólastarf.

•	 Mikil	uppbygging	hefur	átt	sér	stað	á	iðnaðarsvæðinu		
	 við	Grundartanga	með	fjölmörgum	iðnfyrirtækjum.	Hval	
	 fjarðarsveit	 er	 í	 nálægð	 við	 þéttbýli	 og	 í	 góðu	 samstarfi		
við	nágrannasveitarfélög.	Nánari	upplýsingar	má	finna	á		

	 www.hvalfjardarsveit.is

Erum að leita eftir góðum  
plastviðgerðarmanni.

Áhugasamir sendi inn umsóknir á  
bjarni@bilastjarnan.is eða hringi í síma 778 6380

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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Topplagnir ehf. óskar eftir að ráða pípara, til þess að hafa umsjón 
með viðhaldsþjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga. 

Þurfa að vera stundvísir og áreiðanlegir og geta hafið störf sem 
fyrst. 

Íslensku kunnátta skilyrði. 
 

Umsókir sendist á topplagnir@internet.is 

Upplýsingar gefur Brynjar í síma 698-8412 

Óskum eftir starfsfólki
Vaktstjóra í eldhús
Metnaðarfullum matreiðslumanni með mikla
reynslu sem vinnur vel undir álagi.

Markaðsstjóra
Starfið felst í umsjón með allri markaðssetningu
á vefmiðlum og á prenti.
Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af 
Social Media, WordPress og vera vel skrifandi á 
íslensku og ensku. 

Þjónar í sal
Óskum eftir lærðum eða reynslumiklum þjónum
á fastar vaktir og í aukavinnu.

Allar umsóknir sendast á:
elvar@bryggjanbrugghus.is 

BRYGGJAN BRUGGHÚS * GRANDAGARÐI 8 101 REYKJAVÍK 
00354 456 4040 * WWW.BRYGGJANBRUGGHUS.IS

Staða skólastjóra við Fossvogsskóla 

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Fossvogsskóla.

Fossvogsskóli er hverfisskóli í  Blesugrófar- og Fossvogshverfi, stofnaður árið 1971. Í skólanum eru um 340 nemendur í 1.-7. bekk.  
Skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi í Fossvogsdalnum en þaðan eru greiðar göngu- og hjólaleiðir í útivistarperlur borgarinnar, 
Elliðaárdal og Nauthólsvík. Áhersla er á umhverfis- og lýðheilsumál og hefur  skólinn tekið þátt í Grænfánaverkefninu frá árinu 
2000 og í verkefni um Heilsueflandi skóla. Mikil hjólamenning er í skólanum og nemendur hvattir til að ganga eða hjóla í skólann. 
Skólinn vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar og mikil áhersla er á verk- og listgreinar, útivist og fjölbreytt og sveigjanlegt skóla- 
starf.  Einkunnarorð skólans eru …vertu til að leggja hönd á plóg … og vísar til þess að menntun barnanna er samvinnuverkefni 
alls skólasamfélagsins. Skólinn hefur á að skipa kraftmiklu og áhugasömu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. 
Við skólann starfar öflugt foreldrafélag.  
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, vinnu- 

tilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 

grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í 

skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna 

skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2017. Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2017.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.   
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólaskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111.  Netföng: gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is 

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

Auglýsir eftir vönum rafvirkjum í fjölbreytt verkefni  
á höfuðborgasvæðinu. Um er að ræða þjónustu fyrir fyrirtæki  

og stofnanir í breytingum og viðhaldi.

Umsóknir ásamt ferilsskrá skal senda á raflux @raflux.is
Upplýsingar veitir Þórarinn Pálmarsson S:860-8880.

TAPAS - BISTRO

ICELANDIC TAPAS

SMAKKBARINN 
LEITAR EFTIR YFIRKOKKI

STARFSLÝSING
Stýra eldhúsi

Panta inn
Samskipti við birgja 
Skipulagning vakta

HÆFNISKRÖFUR
Kokkamenntun

Frumkvæði
Sköpunargleði

Samskiptahæfileikar
Góð íslensku -og enskukunnátta

Ef þetta á við þig, endilega sendu póst á 
barco@barco.is

10. maí
2017

Umsóknarfrestur er t i l og með 

Starfssvið:
• Ráðningar, stuðningur og eftirlit með ráðningum 
   og ábyrgð á gerð ráðningarsamninga
• Ráðgjöf og samskipti til starfsmanna í kjara- og launamálum
• Ráðgjöf vegna mála sem tengist mannauð.
• Umsjón og ábyrgð á fræðslu og þjálfun starfsmanna vegna 
   lögbundinnar þjálfunar
• Ábyrgð á miðlægri fræðslu
• Aðstoð og ráðgjöf vegna starfsþróunar- og fræðslumála
• Ábyrgð á samskiptum við viðskiptavini lauganna
• Ábyrgð á gerð og framkvæmd verkferla vegna þjónustu 
   við viðskiptavini
• Ábyrgð á fræðslu starfsmanna í þjónustumálum

Viltu vinna með okkur?
Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir 
starfsmanni til þess að sjá um mannauðs- og þjónustumál 
í Laugardalslaug og Sundhöll. 

Við leitum að öflugum starfsmanni til að stýra  og hafa umsjón með innri þjónustu á sviði mannauðs og einnig 
ytri þjónustu gagnvart viðskiptavinum í Laugardalslaug og Sundhöll. Hjá Laugardalslaug og Sundhöll starfa um 
80 starfsmenn. Fjöldi gesta á ári er um ein milljón.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi auk víðtækrar reynslu í stjórnun 
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af teymisstarfi
• Hæfni til framsetningar og greiningu gagna og miðlun mikilvægar upplýsinga
• Skipulagsfærni, nákvæmni og hæfileiki til þess að vinna sjálfstætt
• Geta unnið vel undir álagi
• Góð kunnátta í íslensku og ensku
• Færni í notkun á algengum hugbúnaði sem tengist skrifstofustörfum, 
   kostur að viðkomandi þekki til SAP kerfisins. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar veitir Logi Sigurfinnsson, forstöðumaður í síma 411 5100 eða logi.sigurfinnsson@reykjavik.is 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf. 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar 

endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Um er að ræða 100% starf. 

Laugarnar í Reykjavík



Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum.   

Helstu verkefni: 
• Þátttaka í daglegri umsjón fasteigna.
• Tilfallandi verkefni við minniháttar viðhald, um-

hirðu, tiltekt og frágang er varðar fasteignir, 
 lóð og húsbúnað.
• Ýmis þjónusta við starfsmenn bankans er varðar 

aðbúnað.
• Ýmis akstursþjónusta.
•  Þátttaka í daglegri umsjón og viðhaldi bifreiða.

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 8. maí 
2017. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. 
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Gunnar Már Eðvarðsson, forstöðumaður eignaumsjónar og þjónustu, gunnar.
mar.edvardsson@sedlabanki.is - sími 569-9600 og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, starfsmannastjóri – iris.g.ragnars-
dottir@sedlabanki.is – sími 569-9600

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við eignaumsjón og þjónustu sem er eining innan 
reksturs og starfsmannamála. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. 

Markmið reksturs og starfsmannamála Seðlabanka Íslands er að skapa umhverfi og aðbúnað sem gerir bankanum 
kleift að uppfylla hlutverk sitt sem best á hverjum tíma. Að gæta hagsýni í hvívetna við notkun á þeim fjármunum 
sem ætlaðir eru til reksturs bankans og að framfylgja starfsmanna- og fræðslustefnu bankans hverju sinni.

Umsjón fasteigna og bifreiða

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af sambærilegu starfi.
• Bílpróf er skilyrði.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Jákvæðni og rík þjónustulund.
• Hreint sakavottorð.

 

 

 

Topplagnir ehf. óskar eftir að ráða verkstjóra við pípulagnir. 
Þurfa að vera stundvísir og áreiðanlegir og geta hafið störf sem 

fyrst. 
Íslensku kunnátta skilyrði. 

 
Umsókir sendist á topplagnir@internet.is 

Upplýsingar gefur Brynjar í síma 698-8412 

Konur óskast í veiðieftirlit á Akureyri og í Hafnarfirði
Fiskistofa óskar eftir að ráða sem fyrst metnaðarfullar og jákvæðar konur í störf veiðieftirlitsmanna á Akureyri og í 
Hafnarfirði. Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil  
áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og þekkingarmiðlun.
Veiðieftirlitsmenn eru nær eingöngu karlar. Nú auglýsir Fiskistofa eftir konum til eftirlitsstarfa í þeim tilgangi að jafna 
kynjahlutföll í starfsgreininni, sbr. heimild í 3. mgr. 26. gr. jafnréttislaga nr. 10/2008.

Helstu verkefni:
•	 Eftirlit á sjó, en í því felst m.a. lengdarmæling á 
 fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirlit
 með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli 
 smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá fylgjast  
 veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur 
 séu rétt útfylltar og séu í samræmi við veiðar og 
 afla um borð. 

•	 Eftirlit	í	landi,	en	það	felur	m.a.	í	sér	eftirlit	með 
 löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með  
 veiðarfærum og aflasamsetningu, lengdar-  
 mælingar á afla og eftirlit með færslu afladagbóka.  
 Eftirlit með löndunum erlendra skipa og úttektir á  
 afurðum vinnsluskipa ásamt skrifstofustörfum s.s.  
 skýrslugerð þegar vettvangsstörfum lýkur, að  
 fylgjast með löndunum og skráningum í  
 aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna 
 brotamála sem upp koma. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir  
Hildur Ösp Gylfadóttir mannauðs- og fjármálastjóri í síma 5697900. 
Ferilskrá sem hefur að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað sem máli kann að 
skipta sendist á netfangið starf@fiskistofa.is merkt  „Veiðieftirlitsmaður Akureyri“  og „Veiðieftirlitsmaður  
Hafnarfjörður“

   Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2017

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við SFR. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 
2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. 
mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin 
annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá mála-
flokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur  
 haldgóða reynslu af störfum í sjávarútvegi.
•	 Góð	íslensku-,	ensku-	og	tölvukunnátta	er	áskilin.
•	 Gott	heilsufar.
•	 Sjálfstæði,	fagmennska	og	nákvæmni	í	vinnu-	
 brögðum.
•	 Sanngirni	og	háttvísi.
•	 Góð	hæfni	í	samskiptum.
•	 Menntun	sem	nýtist	í	starfi	s.s.	skipstjórnarréttindi,		
 stúdentspróf eða iðnmenntun æskileg.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs 
og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is

Starf sérfræðings í jafnréttismálum 
á skrifstofu félagsþjónustu

       
Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sér-
fræðings í jafnréttismálum á skrifstofu félagsþjónustu. 

Meginhlutverk málaflokks jafnréttismála er að móta 
stefnu stjórnvalda um jafnrétti kynjanna. Undir mála-
flokkinn heyra aðgerðir hins opinbera á sviði kynja-
jafnréttismála, sbr. lög nr. 10/2008, um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla, með síðari breytingum. 
Velferðarráðuneytið fer með yfirstjórn málaflokk-
sins og hefur reglulegt samráð við önnur ráðuneyti, 
stofnanir, félagasamtök og samtök aðila vinnu-
markaðarins um verkefni á sviði kynjajafnréttismála. 
Ráðuneytið fylgir þannig eftir stefnu stjórnvalda í jaf-
nréttismálum, meðal annars með gerð lagafrumvarpa, 
þingsályktunartillagna og reglugerða ásamt þátttöku í 
nefndarstörfum innanlands og erlendis. 
Menntunar- og hæfniskröfur:  

• Meistaragráða á sviði hug- eða félagsvísinda.
• Þekking og reynsla af starfi á sviði jafnréttismála. 
• Þekking og reynsla af viðburða- og verkefnastjórnun.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Metnaður og vilji til að ná árangri.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og  
 greiningar- og skipulagshæfni.
• Hæfni í að miðla upplýsingum með skipulögðum  
 og skýrum hætti.
• Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti.
• Mjög góð kunnátta í ensku.
• Vald á einu Norðurlandamáli er æskilegt.
• Jákvæðni, lipurð í mannlegum samskiptum og  
 hæfni til að vinna með öðrum.

Um er að ræða fullt starf í áhugaverðu og krefjandi 
starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, 
ábyrgð og sjálfstæði. Æskilegt er að umsækjandi geti 
hafið störf sem fyrst. Um launakjör fer samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra. 
Tekið skal fram að starfið er tímabundið til tveggja 
ára.
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja 
um starfið.
Upplýsingar veita Ellý Alda Þorsteinsdóttir skrifsto-
fustjóri og Rósa Guðrún Erlingsdóttir, sérfræðingur á 
sviði jafnréttismála, í síma 545 8100. 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfs-
feril og starfsheiti skulu berast velferðarráðuneyt-
inu, Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík eða í tölvupósti á 
póstfangið postur@vel.is eigi síðar en mánudaginn 
15. maí 2017. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt 
í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, 
sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum 
störfum, með síðari breytingum. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. 

Velferðarráðuneytinu, 21. apríl 2017
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www.rumfatalagerinn.is

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR!

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 03.05.17

Umsóknir sendist á rfl@rfl.is
Athugið upplýsingar eru ekki gefnar í síma.

Óskum eftir klárum grafískum hönnuði í fullt starf. Þarf að geta unnið sjálfstætt.  
Sveigjanlegur vinnutími. Í boði er tímabundið starf hjá lifandi og skemmtilegu fyrirtæki. 
Hæfniskröfur: 

· Þekking/kunnátta á InDesign og Photoshop.
· Skemmtileg(ur) persónuleiki. 
· Skipulögð og markviss vinnubrögð. 
· Áræðni og hugmyndaflug. 
· Lipurð í mannlegum samskiptum. 

Verndun náttúru og  
þjónusta við ferðamenn

Umhverfisstofnun leitar að þremur starfsmönnum sem hafa 
áhuga á verndun náttúru, þjónustu við ferðamenn. 

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

TVÖ STÖRF SÉRFRÆÐINGA
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull

Starfssvæði sérfræðingsins verður Þjóðgarðurinn Snæ-
fellsjökull auk annarra friðlýstra svæða á Vesturlandi. 
Starfsaðstaða er bæði á skrifstofu þjóðgarðsins á Hell-
issandi og á gestastofu á Malarrifi. 

Kerlingar�öll

Starfssvæði starfsmannsins verður í fyrirhuguðu friðlandi 
í Kerlingar�öllum, á Hveravöllum, í Þjórsárverum auk þess 
sem starfsmaðurinn mun hafa umsjón og eftirlit með 
Guðlaugstungum. Föst starfsstöð verður á Hellu en gert 
er ráð fyrir að starfsmaður dvelji hluta úr sumri á starfs-
stöð í Kerlingar�öllum.

Megin verkefni sérfræðinganna munu snúa að viðhaldi 
og verndargildi viðkomandi svæða, móttöku ferða-
manna, fræðslumálum, stjórnsýslu náttúruverndarmála, 
umsýslu með landvörðum og sjálfboðaliðum svo og al-
mennum viðhaldsverkefnum.

Hæfniskröfur 

Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
góðrar íslenskukunnáttu og færni í rituðu máli, auk góðr-
ar kunnáttu í ensku. 

Að auki verða eftirfarandi þættir um þekkingu og reynslu 
hafðir til viðmiðunar við val á starfsmönnum:

 » Reynsla af störfum landvarða / landvarðarréttindi

 » Tungumálakunnátta umfram íslensku og ensku

 » Verkkunnátta og reynsla/áhugi á útivinnu

 » Þekking á staðháttum á viðkomandi svæðum

 » Þekking og/eða reynsla af miðlun upplýsinga til ólíkra 
hópa

 » Skipulagshæfni, sjálfstæði og frumkvæði

 » Samstarfshæfni og sveigjanleiki í starfi

 » Þekking og/eða reynsla af stjórnsýslustörfum

STARF LANDVARÐAR  
Á  GULLFOSS OG GEYSIS
SVÆÐI
Starfssvæði starfsmannsins verður á Gullfoss- 
/ Geysissvæði en starfsaðstaða verður í 
húsnæði Skógræktar ríkisins í Haukadal. 

Verkefni landvarðarins munu m.a. snúa að 
viðhaldi og verndargildi svæðis, móttöku 
ferðamanna, fræðslumálum, umsjón með 
verklegum framkvæmdum og innviðum 
auk almennra viðhaldsverkefna.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um störfin veita Jón Björnsson þjóðgarðsvörður um starf-
ið í þjóðgarðinum og Hákon Ásgeirsson sérfræðingur um störfin á Gullfoss / 
Geysissvæði og Kerlingar�öllum í síma 591 2000.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi �ármála- og efnahagsráðherra og hlutað-
eigandi stéttarfélags.

Bæði karlar og konur eru hvött til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2017.  Umsóknir skulu sendar til  
Umhverfisstofnunar, á netfangið umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is 

Sjá nánari upplýsingar um Umhverfisstofnun á umhverfisstofnun.is

BRIMHÓTEL óskar 
eftir að ráða starfs-
mann á skrifstofu.

BRIMHÓTEL / SKIPHOLTI 27

Öll almenn skrifstofustörf eins og bókhald, 
fjármál, áætlanagerð, innheimta, gerð leigu 
og lánasamninga umsjón með útleigu og fleiri 
tilfallandi störf.

Áhugasamir sendi inn 

umsókn ásamt ferilskrá

fyrir 16. september 

á sverrir@brimhotel.is

Áhugasamir sendi inn
umsókn ásamt ferilskrá
fyrir 5. maí 
á sverrir@brimhotel.is

NEED A SUMMER JOB?
AÞ-Þrif is looking for people 
to hire for the summer. 

PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE 
HONESTY

Must speak english or icelandic.

Preferably between 20–40 years of age.

Driving license and clean criminal record is required.

If you are interested, please apply via 
www.ath-thrif.is or email: gerda@ath-thrif.is

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Iðjuþjálfun 
sviðsstjóri iðjuþjálfa á 

tauga- og hæfingarsviði
Laus er til umsóknar afleysingarstaða sviðsstjóra á tauga- 
og hæfingarsviði.  Um er að ræða 95% stöðu.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember 2012 
eða samkvæmt nánara samkomulagi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
skipulagi, þróun og framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu. 
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og 
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að 
því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna 
taugasjúkdóma og fötlunar.

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi 
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki  
þriggja ára starfsreynslu.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir  
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi   í síma 585-2154,  
netfang;  siggaj@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 – 
www.reykjalundur.is

Þroskaþjálfi
Laus er til umsóknar 50% staða yfirþroskaþjálfa.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsækjandi þarf að hafa réttindi til að starfa sem þroskaþjálfi á 
Íslandi. 

Laun samkvæmt kjarasamningi Þroskaþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Þroskaþjálfafélags 
Íslands og Reykjalundar. 

Upplýsingar um starfið veitir Dís Níelsdóttir, forstöðuþroskaþjálfi í 
síma 585 2091 dis@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til 7. maí 2017.

Umsóknarform er að finna á heimasíðu Reykjalundar www.
reykjalundur.is 

Óskað er eftir einstaklingum sem búa yfir skipulags- og leið-
togahæfni,færni í samskiptum og sveigjanleika, frumkvæði og 
sjálfstæði í starfi.
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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 ?

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.

Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.

M A T R E I Ð S L U M A Ð U R

Helstu verkefni eru ábyrgð á rekstri mötuneytis félagsins í Reykjavík.  
Gerð matseðla, matseld og framreiðsla matar. Ábyrgð á frágangi og þjónustu  
í fundarherbergjum í samvinnu við starfsmenn mötuneytis. Umsjón með  
veislum og stærri fundum á vegum fyrirtækisins í húsnæði Isavia í Reykjavík.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í matreiðslu er skilyrði
• Reynsla af rekstri mötuneytis er skilyrði
• Hugmyndaauðgi og áhugi á hollustu og næringu
• Þjónustulund og snyrtimennska
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Boðið er upp á morgunmat og hádegismat og veitingar vegna funda  
í húsnæði Isavia við Reykjavíkurflugvöll. Áhersla er lögð á að bjóða upp  
á fjölbreyttan og hollan mat sem eldaður er á staðnum. Mötuneytið er  
í nýju húsnæði, sem tekið var í notkun í október 2016. 

Upplýsingar um starfið veitir Hafdís Viggósdóttir, verkefnastjóri,  
í netfanginu hafdis.viggosdottir@isavia.is. 
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Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnré�i í jafnlaunaú�ekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnré�isáætlun félagsins 
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, kra¢a og kunná�u starfsmanna til fulls
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

Sif er flugumferðarstjóri
í flugturninum á Keflavíkurflugvelli.
Hún er hluti af góðu ferðalagi.

Öryggisverðir
óskast
115 Security auglýsir eftir öryggisvörðum í verslunarþjónustu á Akureyri. 

Skilyrði: 

– Hreint sakavottorð

– Íslenskukunnátta

– 20 ára lágmarksaldur 

– Góð þjónustulund

Umsókn með mynd og ferilskrá sendist á 

115@115.is. Nánari upplýsingar um starfið 

veitir Friðrik í síma 5 115 115

115 Security 

Austurbakka 2, 101 Reykjavík

115 Security er ungt og framsækið fyrirtæki sem þjónustar fyrirtæki, stofnanir og 
einstaklinga. Starfsmenn félagsins eru um 100 og búa yfir áralangri reynslu í 
mannaðri gæslu, uppsetningu og sölu á myndavéla- og öryggiskerfum ásamt 
brunakerfum, brunaúttektum og aðgangsstýringum.
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115 Security 

Austurbakka 2, 101 Reykjavík

115 Security er ungt og framsækið fyrirtæki sem þjónustar fyrirtæki, stofnanir og 
einstaklinga. Starfsmenn félagsins eru um 100 og búa yfir áralangri reynslu í 
mannaðri gæslu, uppsetningu og sölu á myndavéla- og öryggiskerfum ásamt 
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115 Security auglýsir eftir öryggisvörðum í verslunarþjónustu.
Skilyrði: 
– Hreint sakavottorð
– Íslenskukunnátta
– 20 ára lágmarksaldur
– Góð þjónustulund
 

Umsóknum með mynd og ferilskrá 
má skila á staðnum eða með 
tölvupósti 115@115.is.  
 
115 Security
Austurbakka 2, 101 Reykjavík 
(Harpa tónlistarhús)

Húsvörður – Staðarhaldari

Húsfélagið að Löngulínu 2 í Garðabæ vill ráða húsvörð -  staðarhal-
dara í hlutastarf (30-35%) auk nokkurra aukaverka eftir samkomulagi. 
Fastur vinnutími er mánudaga - miðvikudaga og föstudaga, frá kl. 8-12. 

Í húsinu eru 48 íbúðir í þremur stigagöngum ásamt bílgeymslu. 
Verkefni staðarhaldara eru almenn þrif á sameign, umhirða um lóð, 
bílastæði og bílageymslu auk minniháttar viðhalds og endurbóta.
Staðarhaldari þarf að vera sérstaklega þrifsækinn, laghentur og 
útsjónarsamur og hafa auga fyrir því sem betur má fara.

Skriflegar umsóknir berist: 
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða starfsum-
sokn@eignaumsjon.is 

Umsóknarfrestur er til og með 1. maí 2017.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Sérfræðingur á sviði 
markaðsrannsókna

MMR býður upp á alhliða þjónustu á sviði markaðsrannsókna og starfar fyrir leiðandi markaðsfyrirtæki,  
innlend sem erlend. Við leitum nú að hæfileikaríkum sérfræðingum til að takast á við fjölbreytt rannsóknaverkefni mað áherslu   hæfileikaríkum sérfræðingum til að takast á við fjölbreytt rannsóknaverkefni mað áherslu  
á megindlegar aðferðir.

Verkefni sérfræðinga eru meðal annars: 
• Mótun og uppsetning rannsóknaverkefna 
• Framsetning og kynning rannnsóknarniðurstaðna
• Samskipti við viðskiptamenn

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðkomandi þarf að hafa mjög góða ritfærni og íslenskukunnáttu
• Háskólamenntun með áherslu á rannsóknaraðferðir félagsvísinda (s.s. á félagsvísindasviði eða í viðskiptafræði)
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Starfið krefst haldgóðrar þekkingar á SPSS og Excel
• Þekking á einhversskonar forritun kostur en ekki skilyrði

Öllum umsækjendum er heitið fullum trúnaði.
Ráðið verður í starfið þegar rétta umsóknin dettur í hús - æskilegt er að viðkomandi getið hafið störf sem fyrst.
Umsóknir sendist til Ólafs Þórs Gylfasonar, framkvæmdastjóra MMR, á olafur@mmr.is

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Ármúla 32 / 108 Reykjavík

MARKAÐSSTJÓRI SÉRVÖRU

HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfið, s.s. 
viðskiptafræði, markaðsfræði eða sambærilegt

• Reynsla og árangur í stjórnun, stefnumótun, 
markaðsmálum og rekstri

•  Framúrskarandi samskiptahæfni

•  Ástríða fyrir starfinu og hæfni ti l að l ifa gildin okkar

•  Góð íslensku- og enskukunnátta

Markaðsstjóri sérvöru ber ábyrgð á þeim flokki innan 
Ölgerðarinnar og er hluti af markaðsdeild fyrirtækisins. 
Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra markaðssviðs. 

Deildin er í örum vexti en í henni eru mörg af þekktustu 
vörumerkjum landsins á sviði snyrtivöru, fatnaðar, hrein- 
lætisvara ásamt fleiri vöruflokkum. Ný vörumerki munu 
einnig bætast við á næstunni. 

Við leitum að öflugum einstaklingi með reynslu og færni 
í stjórnun, markaðsmálum og rekstri . Starfið felur meðal 
annars í sér samskipti við viðskiptavini og lykilbirgja í 
sérvöru, vinnu með vörumerkjastjórum og sölustjórum að 
markaðssetningu vörumerkja ásamt stjórnun deildarinnar 
og ábyrgð á rekstri hennar.

Við bjóðum krefjandi og áhugavert starf í skemmtilegu 
starfsumhverfi þar sem áhersla er lögð á metnað, 
jákvæðni, jafnrétti og starfsþróun. 

ÖLGERÐIN er eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði. 
ÖLGERÐIN framleiðir, flytur inn, dreifir og selur 
matvæli og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta 
flokks og að viðskiptavinir þess geti gengið að 
hágæða þjónustu vísri.

Áhugasamir eru beðnir um að fyl la út umsókn  
á vef Ölgerðarinnar umsokn.olgerdin.is ásamt 
meðfylgjandi ítarlegri feri lskrá og kynningarbréfi . 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál 
og þeim svarað. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. maí nk. 

Ölgerðin óskar eftir að ráða markaðsstjóra sérvöru til starfa

olgerdin.is

Skóla- og frístundasvið

Ertu góður kennari?  
Viltu vinna á frábærum vinnustað með 

skapandi og skemmtilegu fólki?

Ölduselsskóli auglýsir eftir umsjónarkennurum á yngsta og 
miðstigi.

Starfið er laust frá 1. ágúst nk. 

Upplýsingar um Ölduselsskóla og starfið eru á ráðningarvef 
Reykjavíkurborgar og skal umsóknum skilað þar.

Nánari upplýsingar Börkur Vígþórsson í síma 6648366 og 
tölvupósti borkur.vigthorsson@reykjavik.is
Umsóknafrestur er til 1. maí

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skrifstofustjóri - Hvalfjarðarsveit
Starf skrifstofustjóra hjá Hvalfjarðarsveit er laust til umsóknar, 
starfshlutfall 80-100%. Skrifstofustjóri hefur umsjón með 
áætlanagerð og uppgjöri sveitarfélagsins og samhæfingu verk-
efna á sviði fjármála á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

•	 Annast	daglega	fjármálastjórn	sveitarfélagsins.
•	 Annast	launavinnslu	fyrir	öll	starfssvið	sveitarfélagsins.
•	 Undirbúningur,	gerð	og	eftirfylgni	starfs-	og	fjárhagsáætlana.
•	 Umsjón	með	framlagningu	árshlutareikninga	og	
 ársreikninga.
•	 Greiningarvinna	og	miðlun	upplýsinga	til	kjörinna	fulltrúa	og		
	 stjórnenda.
•	 Annast	álagningu	fasteignagjalda	og	umsjón	með	innheimtu.
•	 Almenn	verkefni	á	skrifstofu	sveitarfélagsins.	

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	 Menntun	sem	fellur	að	verkefnum	og	ábyrgðarsviði	
 skrifstofustjóra.
•	 Reynsla	af	reikningshaldi,	áætlanagerð	og	fjármálastjórnun.
•	 Reynsla	og	þekking	á	opinberri	stjórnsýslu	er	æskileg.
•	 Góð	samskipta-	og	leiðtogahæfni.
•	 Greiningarhæfni	og	færni	í	notkun	upplýsingatækni.
•	 Frumkvæði	og	metnaður	til	að	ná	árangri	í	starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2017. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	
sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og	rökstuðningur	fyrir	
hæfni	viðkomandi.	
Umsókn	skal	senda	á	skrifstofu	Hvalfjarðarsveitar,	Innrimel	3,	301	
Akranes	eða	á	netfangið	hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is	
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Skúli	Þórðarson,	sveitarstjóri	
í	síma	433-8500	og	á	netfanginu	skuli@hvalfjardarsveit.is

•	 Hvalfjarðarsveit	er	öflugt	sveitarfélag	með	um	635	íbúa.		
	 Náttúrufegurð	er	mikil	og	möguleikar	til	að	njóta	fjöl	
	 breyttrar	útiveru	eru	óþrjótandi.	Hvalfjarðarsveit	er	dreif	
	 býlt	sveitarfélag	með	litlum	íbúakjörnum.	Þar	eru	næg		
	 og	fjölbreytt	atvinnutækifæri,	öflugur	landbúnaður,	vax	
	 andi	ferðaþjónusta	og	metnaðarfullt	skólastarf.

•	 Mikil	uppbygging	hefur	átt	sér	stað	á	iðnaðarsvæðinu		
	 við	Grundartanga	með	fjölmörgum	iðnfyrirtækjum.	Hval	
	 fjarðarsveit	 er	 í	 nálægð	 við	 þéttbýli	 og	 í	 góðu	 samstarfi		
við	nágrannasveitarfélög.	Nánari	upplýsingar	má	finna	á		

	 www.hvalfjardarsveit.is

Erum að leita eftir góðum  
plastviðgerðarmanni.

Áhugasamir sendi inn umsóknir á  
bjarni@bilastjarnan.is eða hringi í síma 778 6380



Auglýst er eftir umsóknum um styrk til 
tveggja ára meistaranáms skólaárin 2018-2020
Styrkirnir verða veittir til náms og rannsókna, sem 

tengjast alþjóðasamstarfi og eflingu friðar í 
heiminum og eru ætlaðir fólki sem þegar hefur 
reynslu af alþjóðastarfi auk þess að hafa lokið 

fyrstu háskólagráðu.
Umsækjendur skulu að loknu háskólaprófi hafa aflað sér umtalsverðrar 

reynslu af störfum við mannúðarmál innan lands eða utan. 

Rótarý á Íslandi getur mælt með umsókn með hliðsjón af viðtali og 
könnun á námsferli og störfum. Makar, afkomendur og makar 
afkomenda núverandi rótarýfélaga geta ekki sótt um styrkinn. 

Umsóknarfrestur er til 31. maí nk.

Styrkir til meistaranáms
í friðarfræðum

Sjá nánar á www.rotary.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur í jafnréttismálum Velferðarráðuneyti Reykjavík 201704/784
Framhaldsskólakennarar Framhaldssk. í A-Skaftafellssýslu Höfn 201704/783
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild skurð og lyf Reykjavík 201704/782
Lögfræðingur Úrskurðan. umhverfis- og auðlindam. Reykjavík 201704/781
Ritari kærun. lausafj.-/þjónustuk. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Reykjavík 201704/780
Doktorsnemi, steindafr./jarðefnafr. ÍSOR, Íslenskar orkurannsóknir Reykjavík 201704/779
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201704/778
Framhaldsskólakennarar Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201704/777
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201704/776
Deildarlæknir Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201704/775
Læknaritari/skrifstofumaður Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201704/774
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Grindavík 201704/773
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, Kristnesspítali Akureyri 201704/772
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, Nemendaskrá Reykjavík 201704/771
Lyfjatæknir Lyfjagreiðslunefnd Reykjavík 201704/770
Sérfræðingur Vinnueftirlitið, ranns.- og heilbrigðisd. Reykjavík 201704/769
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201704/768
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201704/767
Sérfræðingar, náttúruvernd ofl. Umhverfisstofnun Vesturl./Suðurl. 201704/766
Landvörður Umhverfisstofnun Suðurland 201704/765
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201704/764
Umsjón fasteigna og bifreiða Seðlabanki Íslands Reykjavík 201704/763
Verkefnastjóri í reikningshaldi Háskóli Íslands, Fjármálasvið Reykjavík 201704/762
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, Fjármálasvið Reykjavík 201704/761
Framhaldssk.kennari, félagsvís. Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn 201704/760
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201704/759
Ræstingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands, heilsug.Vestm.eyjar 201704/758
Ræstingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201704/757
Bókari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201704/756
Ljósmóðir, afleysing Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201704/755
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201704/754
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201704/753
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201704/752
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201704/751
Starfsmannastuðningur og ráðgjöf Landspítali, mannauðssvið Reykjavik 201704/735

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu verk- eða tæknifræðings á landupplýsingadeild sviðsins 
lausa til umsóknar. Við leitum að metnaðarfullum og vandvirkum einstaklingi til að vinna að gerð lóðauppdrátta í borginni. 
Starfsmaður hefur mikil samskipti við lóðahafa, arkitekta, hönnuði, verktaka og aðra starfsmenn borgarinnar. Næsti yfirmaður 
er deildarstjóri landupplýsingadeildar Umhverfis- og skipulagssviðs. Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Hæfniskröfur:
• Menntun í mælingaverkfræði, byggingarverkfræði, tæknifræði eða

sambærilegri menntun í tæknigreinum á háskólastigi. 
• Starfsreynsla af sambærilegu starfssviði er kostur.
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og hópstarfi.
• Frumkvæði, nákvæmi og metnaður í starfi.
• Færni í geometrískum útreikningum.
• Færni í notkun á AutoCAD, landupplýsingakerfum, Word og Excel.
• Þekking á lögum og reglugerðum varðandi skipulag og byggingar er

kostur.

Framkvæmda- og eignasvið

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.

Starfssvið
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu
vegna útseldrar vinnu.

• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna
skrifstofunnar.

• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl.
• Eftirlit einstakra útboðsverka.
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg.

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson
deildarstjóri í síma 411-1111.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”. - Verkefnastjóri
hjá útboðs- og áætlanadeild.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Verkfræðingur / Tæknifræðingur á landupplýsingadeild

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Útgáfa og varðveisla eignamarkauppdrátta.
• Gerð mæliblaða í nýjum hverfum.
• Hnitsetning lóða í eldri hverfum.
• Viðhald hnitakerfa borgarinnar.
• Framkvæmd breytinga á lóðamörkum.
• Gagnaöflun og greining upplýsinga um lóðamörkin.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Um er að ræða 100% starf. Launkjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Lech Pajdak (lech.robert.pajdak@reykjavik.is) deildarstjóri landupplýsinga eða Davíð
Baldursson (david.baldursson@reykjavik.is) yfirverkfræðingur hjá landupplýsingadeild í síma 4111111.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir flipanum „Störf í boði” og „Verk- eða 
tæknifræðingur á landupplýsingadeild”. Umsóknarfrestur er til og með 7 maí 2017. Öllum umsækjendum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkti á fundi 
sínum 6. apríl sl. að leggja fram tillögu til 
mennta- og menningarráðherra um að 
Garðahverfi verði gert að verndarsvæði í 
byggð, sbr. 4. gr. laga um verndarsvæði í 
byggð nr. 87/2015.  Tillagan fjallar um 
verndargildi byggðarinnar í  Garðahverfi 
sem hefur, þrátt fyrir legu sína á næstum 
miðju höfuðborgarsvæðisins, haldist óbreytt 
um langt skeið. Byggðarmynstrið og 
sýnilegar minjar um eldri byggð og 
landnýtingu bera þannig vitni um gamla 
tíma. 

Með tillögu um Garðahverfi sem verndarsvæði 
í byggð verður verndargildi staðarins fest 
enn frekar í sessi og byggir tillagan á 
verndarákvæðum deiliskipulags Garðahverfis 
sem samþykkt var í bæjarstjórn Garðabæjar 
21. nóvember 2013.

Tillagan ásamt greinargerð liggur frammi á 
bæjarskrifstofum Garðabæjar, Garðatorgi 7, 
frá 24. apríl til og með 6. júní 2017. 
Tillöguna er einnig hægt að nálgast á vef 
Garðabæjar, www.gardabaer.is. Frekari 
upplýsingar um Garðahverfið og 
skipulagsgögn um það má finna á vefnum 
www.gardahverfi.is. 

Þeim sem vilja er hér með gefinn kostur á 
að gera athugasemdir við tillöguna til 6. júní  
2017. Senda skal athugasemdir til 
bæjarskrifstofa Garðabæjar eða á netfangið 
gardabaer@gardabaer.is.

Haldinn verður kynningarfundur um 
tillöguna þann 3. maí 2017 kl. 17:00 að 
Garðaholti og  verður hann auglýstur nánar 
síðar.

Bæjarstjóri

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

GARÐAHVERFI 
Á ÁLFTANESI
TILLAGA AÐ VERNDARSVÆÐI 
Í BYGGÐ
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ÚTBOÐ

Kirkjusandsreitur - Rif bygginga
Íslandssjóðir kt.690694-2719, óska eftir tilboðum í verkið  
Kirkjusandur - Rif bygginga. Verkið nær til heildarrifa og 
förgunar á byggingum við Borgartún 41 og hluta bygginga 
við Kirkjusand 2. 

Helstu magntölur eru:
Rif bygginga   5.419 m2

Vetfangsskoðun verður þriðjudaginn 25. apríl kl. 10:00. 

Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 1.júlí 2017.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt á verkefnavef verksins, 
lykilorð að útboðsgögnum veitir Sverrir Helgi Gunnarsson 
sími 894-3915 sverrir@thg.is. 

Tilboð verða opnuð á skrifstofu THG arkitekta, Faxafeni 9, 
108 Reykjavík mánudaginn 3. maí 2017 kl. 14:00 að við- 
stöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Matvöruverslun Súðavíkurhrepps / 
Kaupfélagið er til sölu

• Kaupfélagið er lítil, falleg og vinaleg matvöruverslun í   
 Súðavík, með margskonar hlutverk.
• Kaupfélagið er kaffihús, sem bakar bakkelsi og kruðerí   
 ofan í heimamenn og gesti.
• Kaupfélagið er bókasafn Súðavíkurhrepps, bækurnar  
 prýða veggi búðarinnar með tilheyrandi vísdóm og fegurð.  
 Bókasafnið er rekið samkvæmt samningi  
 við Súðavíkurhrepp.
• Kaupfélagið er upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn 
 á svæðinu, starfrækir hana samkvæmt samningi  
 við Súðavíkurhrepp.
• Kaupfélagið er fullbúinn veitingarstaður, sem kallast af   
 heimamönnum Jón Indíafari, og býður eftir að elda   
 mat ofan í heimamenn og gesti.
• Kaupfélagið þjónustar Orkuna, eldsneytissölu á planinu,   
 samkvæmt samningi við sama fyrirtæki.
• Kaupfélagið sér um mötuneyti Súðavíkurskóla allt   
 skólaárið, samkvæmt samningi við Súðavíkurhrepp.
• Kaupfélagið er spennandi verkefni fyrir áhugasama  
 einstaklinga, sem vilja samþætta spennandi verkefni   
 í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu, við rólegan og   
 fjölskylduvænan stað.

Frekari upplýsingar gefur sveitarstjóri Súðavíkurhrepps,  
petur@sudavik.isVERKSTJÓRI VÉLSMIÐJU

Óskum eftir að ráða kraftmikinn og metnaðarfullan aðila í starf verkstjóra á vélsmiðju Slippsins á 
Akureyri. Um er að ræða 100% starf

Verkstjóri er lykilmaður í skipulagningu og stjórnun einstakra verka og sem slíkur afar mikilvægur 
við að uppfylla óskir og væntingar viðskiptavina fyrirtækisins. Verkstjóri ber ábyrgð á að verk séu 
unnin á sem hagkvæmastan hátt, að fagmennsku sé gætt og að gæðakröfum sé fullnægt. Verkstjóri 
er næsti yfirmaður starfsmanna viðkomandi deildar og ber ábyrgð á starfsmannahaldi deildarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Meistarabréf eða hærra stig menntunar  
 í vélvirkjun eða vélstjórn.
•  A.m.k. 5 ára reynslu í greininni.
•  Hafa gott vald á íslensku og ensku í tali  
 og riti auk kunnáttu í einu   
 Norðurlandamáli.
•  Áhersla er lögð á hæfni í mannlegum  
 samskiptum,  þjónustulipurð,   
 snyrtimennsku, skipuleg  vinnubrögð,   
 sjálfstæði í starfi og fagmennsku í  
 hvívetna.

Helstu verkefni:
•  Stjórnun og skipulagning verka.
• Stjórnun starfsmanna deildarinnar.
• Umsjón með húsnæði tækjum 
 og áhöldum deildarinnar.
• Umsjón með skráningu    
 starfsmanna, vélavinnu og efnis.
• Gerð mannaflaáætlana.
• Efnisútvegun.
• Varahlutaútvegun.
•  Gæðastjórnun og gæðaeftirlit.
• Umsjón með að farið sé eftir   
 öryggisreglum og að fyllsta öryggis 
 sé gætt á vinnusvæðinuUmsóknarfrestur er til og með 26.04.2017

Legg ja skal inn umsókn á www.slipp.is. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar veitir: 
Kristján H. Kristjánsson
í tölvupósti khk@slipp.is eða í síma 460 2900                                        
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VERKSTJÓRI VÉLSMIÐJU

Slippurinn Akureyri býður heildarlausnir í málmiðnaði og véltækni með sérhæfingu í 
endurnýjun og viðhaldi á skipum, ásamt hönnun og framleiðslu á vinnslubúnaði fyrir sjávarútveg.
 
Slippurinn Akureyri ehf. er leiðandi fyrirtæki á sínu sviði hér á landi. Það rekur 
upptökumannvirki og viðgerðarstöð fyrir skip og annast hvers konar málmsmíði, vélsmíði, 
vélaviðgerðir, rennismíði
 

FAGMENNSKA - METNAÐUR - HAGKVÆMNI
 

Ef þú ert með rétta starfið  
— erum við með réttu  
manneskjuna

www.capacent.is 

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



Innkaupadeild

Ný verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	Forval	vegna	samningaviðræðna	um		 	
	 trúnaðarlæknaþjónustu	fyrir	Reykjavíkurborg,
	 forval nr. 13987.

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

FORVAL

Tengivirki HVOLSVELLI
Byggingarvirki Útboðsgögn HVO-01

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu, byggingu og full-
naðarfrágang byggingar og plan fyrir tengivirki á Hvolsvelli í 
samræmi við útboðsgögn HVO-01.

Verkið felur í sér jarðvinnu og byggja staðsteypt hús yfir 
stjórnrými og rofabúnað. Húsið verður einangrað að hluta. 
Rýmin verða sambyggð á einni hæð. Stjórnkerfarými er 
rúmlega 50 m2 og rofarými er um 150 m2 og bílaplan er um 
120 m2. 

Helstu verkliðir eru:
•	 Gröftur	fyrir	húsgrunni	og	bílaplani,	jafna	undir	sökkla,		 	
 fylla inn í grunn og fullnaðarfrágangur bílaplans. 
•	 Steypa	sökkla	og	gólfplötur,	veggi	og	plötur	yfir	 
 stjórnkerfarými og rofasal. 
•	 Einangra	stjórnbúnaðarhús	að	utan	og	klæða.
•	 Leggja	lagnakerfi	fyrir	húsið.
•	 Fullnaðarfrágangur	utan-	og	innanhúss.
•	 Fullnaðarfrágangur	á	lóð	og	plönum.
•	 Lagning	66	kV	háspennustrengja	í	jörðu.

Verkið skal hefjast í lok júní 2017 og skal að fullu lokið  
20. júlí 2018.

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Delta e-sourcing, 
frá	og	með	26.04	næstkomandi,	sjá	nánari	upplýsingar	á	
www.utbodsvefur.is. 

Tilboðum	skal	skila	rafrænt	fyrir	kl.	14	þann	26.	maí	n.k.	Tilboð	
verða	opnuð	hjá	Landsneti,	Gylfaflöt	9,	112	Reykjavík	að	
viðstöddum	þeim	bjóðendum	sem	þess	óska.

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

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

Hakið Gestastofa
Umsjón og eftirlit með  

framkvæmdum
Útboð nr. 20550

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd þjóðgarðsins  
Þingvellir óskar eftir tilboðum í verkefnið  
„Hakið Gestastofa  – Eftirlit“. 

Um er að ræða eftirlit og byggingarstjórn við byggingu Gestastofu á 
Þingvöllum, verklegar framkvæmdir hafa verið boðnar út .

Miðað er við að verklok á framkvæmdum verði í apríl 2018.  

Nánari lýsing verkefnis er í útboðsgögnum útboðs nr. 20550. 

Útboðsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.
is frá og með þriðjudeginum 25. apríl 2017. 

Fyrirspurnarfrestur er til 2. maí 2017.

Svarfrestur er til 5. maí 2017.

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 
Reykjavík, þriðjudaginn 9. maí  2017 kl. 13:00, að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

Tillaga að breyttu  deiliskipulagi í Kópavogi

Austurkór 157, 159 og 161. Breytt deiliskipulag. 

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi við Austurkór 157, 159 
og 161. Í breytingunni felst að þremur einbýlishúsalóðum er skipt upp í tvær parhúsalóðir. Í tillögunni er jafnframt gert ráð fyrir að 
parhúsin verði á einni hæð en stölluð og gólfhæðir verði sem næst núverandi hæðum lands. Tvö bílastæði verða á hverja íbúð og 
innbyggð bílgeymsla. Hver íbúð verður 177 m2 að grunnfleti og byggingarmagn á hvorri lóð því 354 m2. Hámarkshæð verði 4,8 m í 
stað 7,5 m sbr. gildandi skipulagsskilmálar. Uppdrættir í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 30. mars 2017. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga  
til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 24. apríl 2017. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins,  
www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir eða ábending-
ar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á skipulag@kopavogur.
is eigi síðar en kl. 15:00 fimmtudaginn 8. júní 2017. 

Skipulagsstjóri Kópavogs.

ÚTBOÐ
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Urriðaholtsskóli – Fullnaðarfrágangur að utan og að innan að hluta

Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið: Urriðaholtsskóli -1. áfangi Útboð 03 b  Fullnaðarfrágangur húss 
að utan og að innan að hluta. Skólabyggingin er að fullu uppsteypt, alls um 5.700 gólffermetrar að stærð. 
Útboðsverk þetta er fólgið í fullnaðarfrágangi byggingarinnar að utan, fullnaðarfrágangi hluta hennar að 
innan og skiptist gróflega í eftirfarandi verkþætti:

Útveggir: 
Einangrun, álklæðning og fullnaðarfrágangur allra útveggja  alls um 1700 m²
Álgluggar og -hurðir: 
Smíði, ísetning og fullnaðarfrágangur allra glugga og hurða úr áli  alls um 570 m²
Þakfrágangur: 
Einangrun, dúklagning, farg (torf og hellur) og fullnaðarfrágangur allra þakflata  alls um 2700 m²
Frágangur að innan: 
Innréttingar, lagnir og loftræsing, gólf og loft ásamt innveggjum  alls um 1000 m²

Tilboðið skal gert á grundvelli útboðsgagna  frá Úti og Inni arkitektum dagsettum í apríl 2017. 
Útboðsgögnin verða einungis aðgengileg á rafrænu formi á vef Garðabæjar, gardabaer.is. 

Helstu dagsetningar:
Útboðsgögn aðgengileg á vef Garðabæjar 26. apríl 2017
Opnun tilboða á bæjarskrifstofum Garðabæjar  kl. 11:00, 16. maí 2017
Verktími 1. júní 2017 til 20. desember 2017

Útboð
Skeiða- og Gnúpverjahreppur óskar eftir tilboðum  

í verkið - Árnes og Brautarholt gatnagerð 2017

Helstu verkþættir eru 
Helstu magntölur eru:
• Gröftur á lausu efni 3800 m³
• Neðra burðarlag 4340 m3 
• Malbikun 7120 m2

• Fráveitulagnir  350 m
• Vatnsveitulagnir 350 m

Verkið felur í sér lokafrágang á götum og stígum í Árnesi og 
Brautarholti auk framkvæmda við að- og fráveitur

Útboðsgögn er hægt að fá rafrænt frá og með 27.apríl 2017  
hjá Umhverfis- og tæknisviði Uppsveita með því að senda 
tölvupóst á borkur@utu.is 

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
Árnesi 801 Selfoss þriðjudaginn 23. maí 2017  kl 11.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Hverfið mitt 2017, vesturhluti – Útboð 3, Laugardalur, 
útboð 13937.

•	Hverfið	mitt	2017,	austurhluti	–	Útboð	3,	Breiðholt, 
útboð 13941.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 
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Eignastofan  fasteignamiðlun | Síðumúla 29 | 108 Reykjavík | Sími 5377500
Kristinn B. Ragnarsson viðskfr./lögg.fasteignasali • s. 8984125 • kristinn@eignastofan.is

LAUTARVEGUR  16, 108 REYKJAVÍK
ÍBÚÐIRNAR VERÐA SÝNDAR SUNNUDAGINN  
23. APRÍL MILLI KL. 14:00-16:00

Eignastofan fasteignamiðlun kynnir: Lautarveg 16, 108 Reykjavík.  
Í húsunum eru þrjár sérhæðir ásamt sameign í kjallara, sér geymslu 
og bílskúrum sem fylgja 2. og 3.  hæð.

Íbúð 0101 sem er 1. hæð, íbúðin er alls 144,8 fermetrar að stærð og 
fylgir hæðinni vinnuherbergi í kjallara alls 53,6 fermetrar að stærð 
þannig að heildarflatamál íbúðarinnar er 198,4 fermetrar. 
Söluverð íbúðar er kr. 108.900.000

Íbúð 0201 sem er 2. hæð, íbúðin er alls 142,2 fermetrar að stærð auk 
bílskúrs sem er 30 fermetrar að stærð. Íbúðin er því alls með bískúr 
172,2 fermetrar. Íbúðinni fylgir líka 44,1 fermetra  þaksvalir.
Söluverð íbúðar er kr. 89.800.000

Íbúð 0301 sem er 3. hæð, íbúðin er alls 104,2 fermetrar að stærð auk 
bílskúrs sem er 30 fermetrar að stærð. Íbúðin er því alls 134,2 fer-
metrar. Íbúðinni fylgir líka 20,1 fermetra þaksvalir. Íbúðinni fylgir 21,3 
fermetra lokaðar svalir (B-lokun). Söluverð íbúðar er kr.  85.900.000

Afhending frá 01.07. 2017.  
Byggingaraðili: Lautarvegur ehf - Arkitekt: Úti og Inni Arkitekar
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Ábyrgðarmaður Domusnova: Haukur Halldórsson, hdl., lgf.

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

vilborg@domusnova.is
S: 6918660

39.900.000 84,8 m2

Safamýri 33, 108 Reykjavík.  
Mikið endurnýjuð íbúð á jarðhæð í enda botnlanga við 
Safamýri 33, 108 Reykjavík. Rúmgóð og björt, þriggja 
herbergja íbúð með nýlegu eldhúsi og baðherbergi. 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24. APRÍL KL. 18.00- 18:45. 

Guðný Ösp Ragnarsdóttir
Lögfræðingur, Löggiltur Fasteignasali

go@domusnova.is
S: 665 8909
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Guðný Ösp Ragnarsdóttir

Lögfræðingur, Löggiltur Fasteignasali

go@domusnova.is
S: 665 8909
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F A S T E I G N A M I Ð L U N
Breiðumörk 13 | Simi 483 5900 | Gsm. 892 9330 | kk@fagvis.is

Höfum fengið í einkasölu  
fullbúið nýtt gistihús við Heiðmörk.  
Eignin er sérhönnuð sem 10 herbergja rekstrareining. 

Í hverju herbergi er tvíbreitt rúm, sjónvarp, innrétting með 
ísskáp og vaski. Inn af hverju herbergi er baðherbergi með 
upphengdri skál, handlaug og sturtu.  
Í kjallara er: Starfsmannaaðstaða, aðstaða fyrir lýn, snyrting, 
kaffistofa og geymsla. 

Viltu reka þitt eigið gistihús? 
Einstakt tækifæri í Hveragerði

Allar nánari upplýsingar um eignina er að fá á skrifstofu Fagvís 
fasteignamiðlunar í síma 483-5900

Kristinn G.Kristjánsson, Lögg. fasteignsali

TIL LEIGU NÝJAR ÍBÚÐIR
Í LINDARGÖTU, 
101 REYKJAVÍK
Tvær nýjar 3ja herbergja íbúðir við Lindargötu 
í Reykjavík til leigu. Íbúðirnar eru lausar strax. 
Upplagt í skammtímaútleigu. Möguleiki að leigja 
í sex mánuði eða lengur.

Allar nánari upplýsingar gefur
Þorlákur Ómar Einarsson 
löggiltur fasteignasali.
thorlakur@stakfell.is eða 
í síma: 820-2399

Við finnum rétta  
einstaklinginn  
í starfið

www.capacent.is 

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



 

      NÝTT  TIL SÖLU  Í  ÚLFARSÁRDAL 
 

Vandaðar íbúðir í nýju 4ra íbúða �ölbýli við Úlfarsbraut 82, allar með sér bílskúr. 
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja með fallegu útsýni og skilast fullbúnar án gólfefna. 

Vel staðse� byggingalóð 
við Lofnarbrunn 14 
 

8 íbúða �ölbýli með 
bílakjallara  
 

Allar teikningar fylgja 
 

 Allar frekari upplýsingar vei�r  

Til sölu 156,8 fm einbýlishús að Ásvöllum 11 í Grindavík, þ.a. er bílskúrinn 44,8 fm. 
Eignin selst með öllum húsbúnaði, sem er til staðar í eigninni. 

Húsnæðið hefur nýlega verið tekið í gegn, m.a. málað að innan og þá er búið að yfirfara rafmagns- og vatns- 
lagnir. Eignin er sem slík tilbúin til útleigu og því skyni er búið að kaupa þvottavél/þurrkara, sófasett, svefnsófa, 
stóla, eldhúsborð, sófaborð, sjónvarp, hljómflutningsgræjur, kaffivél, ný ljós, ryksugu, glös, rúm, borðbúnað, 
handklæði, rúmföt og allan annan nauðsynlegan búnað til útleigu. Allt framangreint fylgir með í kaupunum.

Fasteignin skiptist í anddyri, gang, tvö svefnherbergi, rúmgóða stofu, baðherbergi, eldhús, þvottahús,  
geymslu og bílskúr. Eldhúsið er opið með hvítri innréttingu og þar er borðkrókur. Inn af eldhúsinu er þvottahús 
sem er einnig nýtt sem búr. Baðherbergið er með snyrtilegri innréttingu, þar er baðkar með sturtuaðstöðu. 
Góðir skápar eru í hjónaherberginu. Stofan er rúmgóð og þaðan er útgegnt út á verönd í afgirtum garði sem 
snýr til suðvesturs. Gólfefni: Parket á svefnherbergjum en flísar á öðrum rýmum.

Kaupendum stendur til boða seljandalán fyrir hluta kaupverðsins.

Áhvílandi á eigninni er um kr. 28.500.000.-

Óskað er eftir tilboði. J Á S
FASTEIGNIR

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

Sverrir Pálmason, hdl. 
Löggiltur fasteignasali 
s. 867 1001
sverrir@jas.is

Tilbúin til útleigu.
Fullbúin húseign með nýjum húsgögnum.



Þarftu að selja hús 
sem þarfnast viðhalds?

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Senter

Húsasmiður leitar að framtíðarheimili fyrir sig og sína.
Kröfur: Sérbýli á höfuðborgarsvæðinu. Ekki verra ef þakið lekur.

Frítt verðmat - Engin skuldbinding
Hringdu núna í síma 666 8 999

Vigdís Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali

vigdis@remax.is

Brynjar Ingólfsson
MSc Alþ.viðskipti 
brynjar@remax.is

Eyrarholt 5
220 Hafnarfjörður
Rúmgóð og björt eign

Stærð: 114,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 28.000.000

Verð: 38.900.000
Remax Fjörður kynnir: Rúmgóða og bjarta 4ja herbergja íbúð á 2 hæð með fallegu útsýni í góðu
fjölbýlishúsi.Nánari lýsing: Komið inn í anddyri með flísum á gólfi.Þvottahús inn af anddyri.Tvö rúmgóð
barnaherbergi með parketi á gólfum bæði með fataskáp. Rúmgott hjónaherbergi með góðu skápaplássi
. Rúmgott og bjart eldhús með  góðu skápaplássi .Rúmgóð stofa með parketi á gólfi,útgengi
svalir.Baðherbergi dúk á gólfi,baðkar og baðinnrétting.í sameign er sér geymsla. Allar uppls gefur Páll
sími 861930

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 23 april 15:00 til 15:30

861-9300

Hörðukór 5
203 Kópavogur
Glæsileg eign

Stærð: 196,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 57.600.000

Verð: 71.900.000
Remax Fjörður Kynnir: Sérlega glæsilega penthouse íbúð við Hörðukór 5 skráð samkvæmt FMR 196,3
fm á tveimur hæðum með stórkostlegu útsýni á þessum eftirsótta stað í Kópavogi.Þrjú rúmgóð
svefniherbergi  og  tvær stórar stofur sem og tvö baðherbergi.Stutt í alla þjónustu svo sem
verslun,sundlaug,skóla og leikskóla og fleira. Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson
lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is eða Sigrún Einarsdóttir nemi í lögg,fasteign
sími 8942353 eða sein@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 23 april 14:00 til 14:30

861-9300

Meistaravellir 15
107 Reykjavík
Falleg eign með útleigumögul.

Stærð: 154,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965

Fasteignamat: 47.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.000.000
RE/MAX Senter kynnir: Mikið endurnýjuð, flott og vel skipulögð fimm herbergja íbúð með tveim svölum
á 2. hæð ásamt innréttuðum bílskúr sem er 23,6 m2 (góður útleigumöguleiki) Vorið 2014 var íbúðin
mikið endurnýjuð, skipt var m.a. um öll gólfefni íbúðar. Plankaparket sett á forstofu, stofur og
svefnherbergisgang, linóleumdúkur settur á eldhús og svefnherbergi. Hitalögn sett í flotað gólf, og skipt
um lagnir í stamma. Rafmagn dregið að nýju, ný rafmagnstafla.

Senter

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUND. 23.APRÍL KL.17:00-17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

Ásakór 12
203 Kópavogur
Glæsileg íbúð, stæði í bílageymslu

Stærð: 105,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 33.200.000

Verð: 48.900.000
REMAX Senter kynnir í einkasölu glæsilega 3ja herbergja íbúð á 3 hæð við Ásakór 12 í Kópavogi.
Rúmgóð, björt og vel hönnuð íbúð með stórum suðvestursvölum. Sérmerkt stæði í bílageymslu fylgir
eigninni.
Falleg eign sem hægt er að mæla með, frábær staðsetning, stutt í grunn- og leikskóla, íþróttaaðstaða
og sundlaug í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðrún sölufulltrúi í síma 820-0490.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn, 24. apríl  kl.17:30 -18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

8200490

Furubyggð 36
270 Mosfellsbær
Parhús með innbyggðum bílskúr

Stærð: 164,7  fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 44.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 61.900.000
RE/MAX Senter kynnir fimm herbergja parhús með innbyggðum bílskúr að Furubyggð 36 í Mosfellsbæ.
Eignin er í botnlanga og í rólegu og grónu hverfi. Í nánasta nágrenni eru ár, skógar, vötn og fjalllendi.
Einnig er stutt í leik- og grunnskóla, sem og ýmsar verslanir og þjónustu. Nánari upplýsingar veitir
Sigrún í síma 8640061 eða á sigrun@remax.is

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Sigrún Gréta
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 23. apríl kl.16.30-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

864 0061

Kaplaskjólsvegur 65
107 Reykjavík
Mjög gott skipulag

Stærð: 131,5 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1965
Fasteignamat: 43.450

Verð: 56.000.000
RE/MAX SENTER kynnir í einkasölu vel skipulagða 118,7 fm fimm herbergja endaíbúð á annari hæð
með tveimur svölum ásamt  8,5 fm aukaherbergi og 4,3 fm sérgeymslu í sameign. Um er að ræða eign
sem er á mjög eftirsóttum stað í vesturbænum mitt á milli KR vellinum og  sundlaug vesturbæjar.

Fjögur svefnherbergi eru í íbúð. Fimmta herbergið er í sameign með aðgang að salerni og vask. Flott
eign á góðum stað.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUND. 23.APRÍL KL.18:00-18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

661-6056

Skipholt 38
105 Reykjavík
Gott skipulag, efsta hæð.

Stærð: 111,9 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1959
Fasteignamat: 39.400.000

Verð: 47.500.000
RE/MAX SENTER kynnir í einkasölu vel skipulagða fjögurra/fimm herbergja 111,9 fm íbúð á efstu hæð
í þríbýli í Skipholti 38, 105 Rvk. Þrjú svefnherbergi, tvær samliggjandi stofur með útgengi á suður svalir.
Eldhús með borðkrók og aðgengi að þvottahúsi með tengi og aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara.
Baðherbergi endurnýjað að hluta.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUND. 23.APRÍL KL.15:00-15:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

661-6056

Sólvallagata 32a
101 Reykjavík
3ja herbergja með sérinngangi

Stærð: 65,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1937

Fasteignamat: 29.550.000

Verð: 32.900.000
Húsið var steinað að utan fyrir 2 árum síðan og þak málað.
Eldhús er með flísum á gólfi, eldri viðarlitaðri innréttingu og borðkrók.
Stofa er með parketi á gólfi og barborði sem opnast inn í eldhús.
Svefnhefbergi 1 er með parketi á gólfi og rúmgóðum skápum.
Svefnherbergi 2 er með dúk á gólfi.
Baðherbergi er með ljósum flísum á gólfi og veggjum. Þar er baðkar með sturtuaðstöðu.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

BRYNJAR
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24.4 KL. 17-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

666 8 999

Við seljum á 
toppverði fyrir þig Senter

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Hafðu samband í síma 864 0061
Samviskusemi og heiðarleiki

Vígdís Rós Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
vigdis@remax.is

Sigrún Gréta Helgadóttir
Nemi til löggildingar fasteignasala
sigrun@remax.isVígdís Sigrún



Þarftu að selja hús 
sem þarfnast viðhalds?

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Senter

Húsasmiður leitar að framtíðarheimili fyrir sig og sína.
Kröfur: Sérbýli á höfuðborgarsvæðinu. Ekki verra ef þakið lekur.

Frítt verðmat - Engin skuldbinding
Hringdu núna í síma 666 8 999

Vigdís Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali

vigdis@remax.is

Brynjar Ingólfsson
MSc Alþ.viðskipti 
brynjar@remax.is

Eyrarholt 5
220 Hafnarfjörður
Rúmgóð og björt eign

Stærð: 114,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 28.000.000

Verð: 38.900.000
Remax Fjörður kynnir: Rúmgóða og bjarta 4ja herbergja íbúð á 2 hæð með fallegu útsýni í góðu
fjölbýlishúsi.Nánari lýsing: Komið inn í anddyri með flísum á gólfi.Þvottahús inn af anddyri.Tvö rúmgóð
barnaherbergi með parketi á gólfum bæði með fataskáp. Rúmgott hjónaherbergi með góðu skápaplássi
. Rúmgott og bjart eldhús með  góðu skápaplássi .Rúmgóð stofa með parketi á gólfi,útgengi
svalir.Baðherbergi dúk á gólfi,baðkar og baðinnrétting.í sameign er sér geymsla. Allar uppls gefur Páll
sími 861930

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 23 april 15:00 til 15:30

861-9300

Hörðukór 5
203 Kópavogur
Glæsileg eign

Stærð: 196,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 57.600.000

Verð: 71.900.000
Remax Fjörður Kynnir: Sérlega glæsilega penthouse íbúð við Hörðukór 5 skráð samkvæmt FMR 196,3
fm á tveimur hæðum með stórkostlegu útsýni á þessum eftirsótta stað í Kópavogi.Þrjú rúmgóð
svefniherbergi  og  tvær stórar stofur sem og tvö baðherbergi.Stutt í alla þjónustu svo sem
verslun,sundlaug,skóla og leikskóla og fleira. Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson
lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is eða Sigrún Einarsdóttir nemi í lögg,fasteign
sími 8942353 eða sein@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 23 april 14:00 til 14:30

861-9300

Meistaravellir 15
107 Reykjavík
Falleg eign með útleigumögul.

Stærð: 154,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965

Fasteignamat: 47.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.000.000
RE/MAX Senter kynnir: Mikið endurnýjuð, flott og vel skipulögð fimm herbergja íbúð með tveim svölum
á 2. hæð ásamt innréttuðum bílskúr sem er 23,6 m2 (góður útleigumöguleiki) Vorið 2014 var íbúðin
mikið endurnýjuð, skipt var m.a. um öll gólfefni íbúðar. Plankaparket sett á forstofu, stofur og
svefnherbergisgang, linóleumdúkur settur á eldhús og svefnherbergi. Hitalögn sett í flotað gólf, og skipt
um lagnir í stamma. Rafmagn dregið að nýju, ný rafmagnstafla.

Senter

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUND. 23.APRÍL KL.17:00-17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

Ásakór 12
203 Kópavogur
Glæsileg íbúð, stæði í bílageymslu

Stærð: 105,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 33.200.000

Verð: 48.900.000
REMAX Senter kynnir í einkasölu glæsilega 3ja herbergja íbúð á 3 hæð við Ásakór 12 í Kópavogi.
Rúmgóð, björt og vel hönnuð íbúð með stórum suðvestursvölum. Sérmerkt stæði í bílageymslu fylgir
eigninni.
Falleg eign sem hægt er að mæla með, frábær staðsetning, stutt í grunn- og leikskóla, íþróttaaðstaða
og sundlaug í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðrún sölufulltrúi í síma 820-0490.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn, 24. apríl  kl.17:30 -18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

8200490

Furubyggð 36
270 Mosfellsbær
Parhús með innbyggðum bílskúr

Stærð: 164,7  fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 44.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 61.900.000
RE/MAX Senter kynnir fimm herbergja parhús með innbyggðum bílskúr að Furubyggð 36 í Mosfellsbæ.
Eignin er í botnlanga og í rólegu og grónu hverfi. Í nánasta nágrenni eru ár, skógar, vötn og fjalllendi.
Einnig er stutt í leik- og grunnskóla, sem og ýmsar verslanir og þjónustu. Nánari upplýsingar veitir
Sigrún í síma 8640061 eða á sigrun@remax.is

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Sigrún Gréta
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 23. apríl kl.16.30-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

864 0061

Kaplaskjólsvegur 65
107 Reykjavík
Mjög gott skipulag

Stærð: 131,5 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1965
Fasteignamat: 43.450

Verð: 56.000.000
RE/MAX SENTER kynnir í einkasölu vel skipulagða 118,7 fm fimm herbergja endaíbúð á annari hæð
með tveimur svölum ásamt  8,5 fm aukaherbergi og 4,3 fm sérgeymslu í sameign. Um er að ræða eign
sem er á mjög eftirsóttum stað í vesturbænum mitt á milli KR vellinum og  sundlaug vesturbæjar.

Fjögur svefnherbergi eru í íbúð. Fimmta herbergið er í sameign með aðgang að salerni og vask. Flott
eign á góðum stað.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUND. 23.APRÍL KL.18:00-18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

661-6056

Skipholt 38
105 Reykjavík
Gott skipulag, efsta hæð.

Stærð: 111,9 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1959
Fasteignamat: 39.400.000

Verð: 47.500.000
RE/MAX SENTER kynnir í einkasölu vel skipulagða fjögurra/fimm herbergja 111,9 fm íbúð á efstu hæð
í þríbýli í Skipholti 38, 105 Rvk. Þrjú svefnherbergi, tvær samliggjandi stofur með útgengi á suður svalir.
Eldhús með borðkrók og aðgengi að þvottahúsi með tengi og aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara.
Baðherbergi endurnýjað að hluta.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUND. 23.APRÍL KL.15:00-15:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

661-6056

Sólvallagata 32a
101 Reykjavík
3ja herbergja með sérinngangi

Stærð: 65,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1937

Fasteignamat: 29.550.000

Verð: 32.900.000
Húsið var steinað að utan fyrir 2 árum síðan og þak málað.
Eldhús er með flísum á gólfi, eldri viðarlitaðri innréttingu og borðkrók.
Stofa er með parketi á gólfi og barborði sem opnast inn í eldhús.
Svefnhefbergi 1 er með parketi á gólfi og rúmgóðum skápum.
Svefnherbergi 2 er með dúk á gólfi.
Baðherbergi er með ljósum flísum á gólfi og veggjum. Þar er baðkar með sturtuaðstöðu.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

BRYNJAR
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24.4 KL. 17-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

666 8 999

Við seljum á 
toppverði fyrir þig Senter

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Hafðu samband í síma 864 0061
Samviskusemi og heiðarleiki

Vígdís Rós Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
vigdis@remax.is

Sigrún Gréta Helgadóttir
Nemi til löggildingar fasteignasala
sigrun@remax.isVígdís Sigrún



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
S: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

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

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

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
24. APRÍL KL. 17:30 - 18:00
Falleg og björt 2ja herbergja íbúð fyrir 
60 ára og eldri. Íbúðin er 84,5 fm. með 
útgengt út á 36 m. einkaverönd. Stæði 
í bílageymslu. Veislusalur, sauna og 
heitur pottur í sameign og aðgangur 
að mötuneyti á Vitatorgi. Rólegt hverfi 
með góðu aðgengi með tilliti til um-
ferðar og bílastæða fyrir gesti. Ekið er 
inná bílastæði frá Barónsstíg. Lóðin er 
í hvarfi frá umgangi og umferð.  
Verð: 36,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
24. APRÍL KL. 17:30 - 18:00 
GENGIÐ INN FRÁ VATNSSTÍG. 

Um er að ræða 3ja herb. íbúð á 3. hæð. 
Eignin er 85,1 fm. þar af er 4,1 fm.  
sérgeymsla í snyrtilegri sameign.

Mjög góð staðsetning í miðbæ Reykja-
víkur. 

Verð: 39,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN  
26. APRÍL KL.  17:30 – 18:00

Falleg 57,4 fm. 2ja herb. lítið niðurgrafin 
kjallaraíbúð. Íbúðin er með stórum 
gluggum og sérinngangi. Eignin er 
miðsvæðis með stórum og vel hirtum 
sameiginlegum garði. Húsið hefur 
nýlega verið viðgert og steinað og lítur 
mjög vel út.

Verð: 31,9 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
25. APRÍL KL. 17:30 - 18:00

Björt 104,4 fm. 5 herb. sérhæð á besta 
stað í Hlíðunum. Dren og skólp er 
nýlegt og framkvæmdir á ytra byrði 
hússins eru fyrirhugaðar.  Vel staðsett 
eign sem býður upp á marga mögu-
leika.

Verð: 46,9 millj.

SKÚLAGATA 40B, 101 REYKJAVÍK HVERFISGATA 49, 101 REYKJAVÍK 

BOLLAGATA 14, 105 REYKJAVÍK.MÁVAHLÍÐ 22, 105 REYKJAVÍK BOLLAGATA 14, 105 REYKJAVÍK.

OPIÐ HÚS

MÁVAHLÍÐ 22, 105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Vorum að fá til sölumeðferðar þetta nýja og glæsilega fjölbýlishús. 
Um ræðir fjölbýlishús með 72 íbúðum. Yfir 20 íbúðir seldar. 

   · Lyfta og stæði í bílageymslu. Íbúðirnar afhendast fullbúnar um 
     næstu áramót, með flísum og parketi á gólfum og öllu tækjum 
     þ.m.t. ísskáp og uppþvottavél.
   · Húsið er vandað og með álklæðningu að utan, stórar svalir 
     og sérlóð á jarðhæðum. 
   · Frábært útsýni úr mörgum íbúðum.

A.T.H. OPIÐ HÚS VERÐUR Á SKRIFSTOFU STAKFELLS, 
BORGARTÚNI 30, LAUGARDAGINN 22. APRÍL Á MILLI KL 
13.0015.00, ÞAR SEM SÖLUMENN TAKA Á MÓTI GESTUM 
OG SÝNA TEIKNINGAR OG SKILALÝSINGU.

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Stakfells 
í síma: 535-1000 og á stakfell@stakfell.is

2ja herb. 3ja herb.

VALLAKÓR 6A OG 6B
NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU 
AFHENDAST FULLBÚNAR  ÚTSÝNISÍBÚÐIR

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
löggiltur fasteignasali
stefan@stakfell.is
SÍMI 535 1000

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
Rekstrarhagfræðingur
Aðstm. fasteignasala
GSM 663 2508

EDWIN ÁRNASON
löggiltur fasteignasali
edwin@stakfell.is
GSM 893 2121

4ja herb.



Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is



Bílar 
Farartæki

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2013, 
ekinn 124 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 
4 gírar. Verð 2.290.000. Rnr.103586. 
Mjög gott eintak

SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2012, 
ekinn 115 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.090.000. Rnr.103503. Mjög gott 
eintak

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

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

VW Polo trend & style 1.2 tsi. Árgerð 
2015, ekinn aðeins 18 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 7 gírar.Sumar Tilboð 
2.090.000.Ásett verð 2.390.000 
Rnr.115681.

VOLVO Xc90 d5 awd. Árgerð 2007, 
ekinn 194 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírarSumar Tilboð.2.490.000.
Ásett verð 2.890.000 1 eigandi 
Rnr.212202.

LAND ROVER Range rover sport 
hse v8 diesl. Árgerð 2007, ekinn 
152 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Sumar Tilboð 3.480.000.Ásett verð 
3.780.000 Rnr.115436.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

100% LÁN
BMW X5 3.0i. Árgerð 2006, ekinn 
206 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar 
Verð 1.790.000. Rnr.159301.

100% LÁN
SUZUKI Grand Vitara LUX. Árgerð 
2010, ekinn 101 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 4 gírar. Verð 1.950.000. 
Rnr.159286.

100% LÁN
DACIA Duster 4x4. Árgerð 2013, 
ekinn 82 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.880.000. Rnr.159401.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

FRÁBÆRT VERÐ / DIESEL
Volvo XC90 D5 Diesel árg 2006 ek 
192 Leður, Sjálfskiptur Nú á aðeins 
1990 þús !!!

9 MANNA !
Ford Transit Tourneo Titanium 
07/2016 ek 18 þ.km 6 gíra , vel 
búinn , Kostar nyr 7.2 mil OKKAR 
VERÐ 5.4 mil !!!

KASSABILL !
Iveco Daily Kassabíll m/lyftu 
11/2010 ek 98 þ.km verð aðeins 2.8 
+ VSK !!!

VOLVO V70 D3
Volvo V70 D3 Momentum Diesel 
10/2015 ek 37 þ.km sjálfskiptur 
/ Glæsilegt eintak, ny dekk ! Verð 
4290 þús / skipti möguleg !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

LAND ROVEY DISCOVERY 4 SDV6 
SE 256PS. Árgerð 2012, ekinn 119 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
TILBOÐSVERÐ 6.900.000. Rnr.434376.

AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO S-LINE. 
Árgerð 2012, ekinn 59 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.490.000. 
Rnr.432284.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

Verð: 4.390.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 1þ.km.

Rnr.280013.

HONDA Xl700 v transalp

Verð: 1.350.000
Árgerð: 2011
Ekinn: 4þ.km.

Bensín
6 gírar

Rnr.147839.

HOBBY 560 ul prestigeHOBBY 495 ul premium new model

Verð: 4.590.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 1þ.km.

Rnr.280014.

DACIA Lodgy

Verð: 2.590.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 0þ.km.

Dísel
5 gírar

Rnr.270154.

HOBBY 560 ul 

Verð: 3.990.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 1þ.km.

Rnr.106967.

NISSAN Nv200 van

Verð: 1.890.000
Árgerð: 2014
Ekinn: 90þ.km.

Dísel
Beinskiptur

Rnr.270461.

 

KOMDU OG 
PRÓFAÐU!

Góð 
kaup!

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar




