
Starf lögfræðings 
á Jafnréttisstofu

Jafnréttisstofa auglýsir laust til umsóknar starf lögfræð- 
ings í fullt starf. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi 
sérfræðinga á sviði jafnréttis- og mannréttindamála þar 
sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. 

Jafnréttisstofa starfar samkvæmt lögum nr. 10/2008 og er 
staðsett á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði 
jafnréttismála og stuðlar að jafnri stöðu og jöfnum rétti 
kvenna og karla m.a. með fræðslu, upplýsingagjöf og 
ráðgjöf auk eftirlits með framkvæmd laga um jafna stöðu 
og jafnan rétt kvenna og karla, þ.m.t. með innköllun jafn-
réttisáætlana og framkvæmd jafnlaunavottunar.  
Meðal verkefna er að koma á framfæri ábendingum og 
tillögum til að ná fram auknu jafnrétti, fylgjast með þróun 
jafnréttismála í þjóðfélaginu og á alþjóðavettvangi, m.a. 
með upplýsingaöflun og rannsóknum, vinna að forvörnum 
gegn kynbundnu ofbeldi í samvinnu við hlutaðeigandi 
stjórnvöld og samtök. 

Helstu verkefni lögfræðings á Jafnréttisstofu eru ritun 
lögfræðilegra álita, leiðbeiningar og undirbúningur  
stjórnvaldsákvarðana á sviði jafnréttismála í samstarfi  
við velferðarráðuneytið, fræðsla og aðstoð við atvinnu- 
rekendur um gerð jafnréttisáætlana og framkvæmd jafn-
launavottunar, gerð jafnréttismats á grundvelli laga  
og ritun umsagna við frumvörp og þingsályktanartillögur.  

Gerð er krafa um kandídatspróf eða grunnpróf auk  
meistaraprófs í lögfræði ásamt góðri færni í íslensku í 
ræðu og riti sem og færni í verkefnastjórnun og mann-
legum samskiptum. 

Aðrar hæfniskröfur: 
• Þekking á jafnréttislögum og reynsla af starfi á sviði 

jafnréttismála. 
• Þekking á opinberri stjórnsýslu og stjórnsýslurétti.
• Mjög góð kunnátta í ensku og vald á einu Norðurlan-

damáli.
• 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.

Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu. 
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Um 
launakjör fer samkvæmt kjarasamningi ríkisins við BHM. 

Starfið hentar jafnt konum sem körlum. 

Umsóknarfrestur er til 1. október nk. og skulu umsóknir 
berast Jafnréttisstofu, Borgum, 600 Akureyri eða í tölvu- 
pósti á póstfangið jafnretti@jafnretti.is.  
Upplýsingar í síma 4606200.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. 

Jafnréttisstofu, 28. ágúst 2017.

Tannlæknastofa
Aðstoðarmaður tannlæknis óskast til starfa í afleysingar á tann-
læknastofunni Vegmúla 2. Um er að ræða fullt starf til eins árs. 

Vinnutíminn er til 17 virka daga. Þarf að geta hafið störf 1. okt. 2017.

Umsóknir og ferilskrá sendist á vegmuli2@gmail.com,  
fyrir 15. september.

www.skaginn3x.com

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði mynda saman Skaginn 3X. 
Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna 
víðsvegar um heiminn. Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 200 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2. 
Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. Áhersla 
er lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja  braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan ávinning. 
Skaginn 3X hlaut nýlega Útflutningsverðlaun forseta Íslands og Nýsköpunarverðlaun Íslands.

Forritari
Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun á rafmagnssviði
• Reynsla af forritun PLC véla
• Geta tileinkað sér nýja tækni hratt
• Fylgjast með tækninýjungum og finnast spennandi að prófa nýja hluti
• Sjálfstæði, en geta jafnframt unnið í hóp
• Góð kunnátta í lestri rafmagnsteikninga nauðsynleg
• Starfið krefst mikils metnaðar og agaðra vinnubragða
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er kostur

Tölvunarfræðingur/hugbúnaðarverkfræðingur
Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun á PC tölvusviði
• Reynsla af forritun PC véla  (visual studio c#)
• Góð kunnátta í gagnagrunnum (SQL)
• Geta tileinkað sér nýja tækni hratt
• Fylgjast með tækninýjungum og finnast spennandi að prófa nýja hluti
• Sjálfstæði, en geta jafnframt unnið í hóp
• Starfið krefst mikils metnaðar og agaðra vinnubragða
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er kostur

Rafmagnshönnuður
Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun á rafmagnssviði
• Reynsla af forritun PLC véla æskileg
• Þekking á AutoCad Electrical góður kostur
• Góð kunnátta í lestri rafmagnsteikninga nauðsynleg
• Geta tileinkað sér nýja tækni hratt
• Fylgjast með tækninýjungum og finnast spennandi að prófa nýja hluti
• Sjálfstæði, en geta jafnframt unnið í hóp
• Starfið krefst mikils metnaðar og agaðra vinnubragða
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er kostur

Nánari upplýsingar veitir Gísli Gunnar Pétursson gisli@skaginn3x.com
Umsóknir sendist á job@skaginn3x.com
Umsóknarfrestur er til og með 15. september

Vegna aukinna verkefna innanlands og utan óskum við eftir að ráða í eftirfarandi störf:

HÁTÆKNISTÖRF z

Helstu verkefni
• Hönnun vinnsluvéla
• Forritun vinnsluvéla
• Skjákerfi fyrir vinnsluvélar

Helstu verkefni
• Forritun vinnsluvéla
• Skjákerfi fyrir vinnsluvélar
• Gagnagrunnar
• Netkerfi
• Hugbúnaðargerð

Helstu verkefni
• Forritun vinnsluvéla
• Skjákerfi fyrir vinnsluvélar
• Hönnun vinnsluvéla

Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson, vip@365.is 512 5426



Tímabundið starf skipulags-  
og byggingafulltrúa

Grundarfjarðarbær auglýsir eftir starfmanni í tímabundið starf 
skipulags- og byggingafulltrúa. Um er að ræða afleysingu í þrjá 
mánuði frá 12. september 2017. Hlutastarf kemur til greina. 
Skipulags- og byggingafulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu 
mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, 
gjaldtöku og skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um 
mannvirki til íbúa.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu Grundarfjarðarbæjar, 
www.grundarfjordur.is

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

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

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

lager og á kassa. 
•	 Önnur almenn verslunarstörf.

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

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

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Forstöðumaður 
íbúðakjarna fyrir fatlað fólk 

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að áhugasömum einstaklingi til að sjá um að skipuleggja og leiða 
starfsemi í íbúðakjarna í Dimmuhvarfi.  

Starfshlutfall og ráðningartími

Um er að ræða 100% starf,  til eins árs.      
Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfa eða mennta- og félagsvísinda
•	 Starfs- og stjórnunarreynsla í málefnum fatlaðs fólks skilyrði. 
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og frumkvæði.
Helstu verkefni og ábyrgð 
•	 Ber ábyrgð á rekstri heimilisins í samræmi við fjárhagsáætlun. 
•	 Stýrir faglegu starfi og þróar innra starf í samræmi við stefnu bæjarins.
•	 Sér um starfsmannamál og skipulag vakta.
•	 Vinnur að gerð þjónustuáætlana og annast samskipti við aðstandendur og aðra aðila um málefni íbúanna. 
•	 Vinnur eftir starfsmannastefnu Kópavogsbæjar. 

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sérstöku sakavottorði eða veita 
heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 5. september nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Ósk Gísladóttir  í síma 441-000 og einnig í netfangið 
gudlaugo@kopavogur.is.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

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

HANDKNATTLEIKSSAMBAND ÍSLANDS (HSÍ) 
ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA MARKAÐSSTJÓRA TIL STARFA.

STARFIÐ FELUR Í SÉR UMSJÓN OG ÁBYRGÐ Á MARKAÐS-, 
FJÁRÖFLUNAR- OG KYNNINGARMÁLUM HSÍ.

HANDKNATTLEIKSSAMBAND ÍSLANDS ER EITT STÆRSTA SÉRSAMBAND  
INNAN ÍSÍ OG ERU STARFSMENN Á SKRIFSTOFU ÞESS NÚ FJÓRIR.
Vinsamlegast sendið umsóknir á framkvæmdastjóra HSÍ, 
Róbert Geir Gíslason, robert@hsi.is  fyrir 11. september nk. 
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá.
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri HSÍ, 
Róbert Geir Gíslason, robert@hsi.is.  

STARFSSVIÐ
• Umjón með markaðs-, fjáröflunar- og kynningarmálum
• Samræming fjár öfl un arað gerða
• Viðburða stjórnun
• Ímynd armál
• Áætl ana gerð og eftir fylgni
• Innri upplýs inga miðlun og kynning verk efna
• Samskipti við aðild ar félög, styrkt ar aðila, stuðningsmenn, auglýs inga stofur  

og fjöl miðla
• Ábyrgð á vefsíðu og samfé lags miðlum sambandsins
• Önnur tilfallandi störf
 
 
HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af mark aðs - og fjár öfl un ar málum
• Frum kvæði og metn aður til að ná árangri
• Hugmynda auðgi
• Góðir samskipta hæfi leikar, jákvætt viðmót og hæfni til að leiða teym is vinnu
• Góð íslensku- og ensku kunn átta í ræðu og riti

• Starfsfólk óskast í kvöld og  
 helgarvinnu

• Almenn verslunarstörf, 
 afgreiðsla og áfyllingar.

Æskilegt að viðkomandi sé 18 ára 
eða eldri og geti hafið störf sem 
fyrst.

Áhugasamir sendi inn umsókn á:  
seljakjor@seljakjor.is
 
Umsóknarfrestur til og með 
6. september n.k.

Nánari upplýsingar veitir Valdís 
Sigurðardó�ir verslunarstjóri á 
staðnum eða í síma: 777-1618.

Kvöld- og helgarvinna
Seljakjör, Seljabraut 54, 109 Reykjavík



Heilsuver Suðurlandsbraut 22 
óskar eftir starfsmanni 

Heilsuver er sérverslun með heilsuvörur og í  
starfinu felst m.a. almenn umsjón með búðinni,  

afgreiðsla, ráðgjöf, kynningar o.fl. 
Viðkomandi þarf að hafa góða menntun sem nýtist  

í starfi t.d. á sviði næringarfræði auk brennandi  
áhuga á heilsuvörum.

Umsóknarfrestur er til 10.september. 
Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn,  

sími 533-6103 eða  alli@lyfjaver.is

Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Atvinnublað 25. júlí 2015, forsíða
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: 168,5 mm (4 dálkar) x 154 mm
Verð (20% afsláttur): 158.016 + vsk.

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

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

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

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

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

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

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Deildarstjóri á félagsmálasviði

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða deildarstjóra á félagsmálasvið. Í starfinu felst dagleg 
stjórnun deildar, stefnumótun, skipulagning verkefna og mannaforráð. Um er að ræða lykilstarf 
sem felur í sér faglega forystu á innlendum og erlendum vettvangi í úrvinnslu úrtaksrannsókna 
og ábyrgð á tölfræði um fjölbreytt efni á sviði félagsmálatölfræði svo sem um mannfjölda,  
vinnumarkað, lífskjör, velferðarmál, heilbrigðismál, félagsvernd, jafnrétti og kosningar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi sem
   nýtist í starfi
• Góð tölfræðiþekking
• Stjórnunarfærni og leiðtogahæfileikar
• Reynsla af samstarfi, skipulagningu og 
   stjórnun verkefna
• Geta til að eiga árangursrík samskipti 

• Reynsla af tölulegri greiningu og gagna- 
 vinnslu

•  Góð þekking á úrtaksrannsóknum 
• Þekking á félagsmálatölfræði er kostur 
•  Þrautseigja og álagsþol
•  Frumkvæði og lausnarmiðuð hugsun
•  Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
   og ensku

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 11. september næstkomandi og skulu umsóknir berast til  
Hagstofa Íslands, Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík eða rafrænt á netfangið  
starfsumsokn@hagstofa.is.

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

Nánari upplýsingar um starfið veita Ólafur Arnar Þórðarson og Hrafnhildur Arnkelsdóttir  
í síma 528 1000. 

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða metnaðar- 
fullan og áhugasaman starfsmann til starfa.SÖLUMAÐUR

Sónar ehf. er eitt af leiðandi fyrirtækjum landsins í innflutningi, sölu og 
þjónustu á siglinga- og fjarskiptatækjum í skip og báta. Fyrirtækið hefur 

verið valið „Framúrskarandi fyrirtæki“ undanfarin fimm ár.

Sónar ehf. óskar að ráða til starfa sölumann  
siglinga- og fjarskiptalausna auk annarra verkefna.

Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf hjá 
framúrskarandi innflutnings- og þjónustufyrirtæki.

Umsækjandi þarf að vera skipulagður og 
sjálfstæður í vinnubrögðum. Reynsla af siglinga- 
og fjarskiptatækjum er kostur en ekki nauðsyn.
 
Ef þú hefur áhuga á fjölbreytilegri vinnu á lifandi 
og skemmtilegum vinnustað þá endilega hafðu 
samband. Góð laun og framtíðarvinna er í boði 
fyrir réttan aðila.

Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið
sonar@sonar.is — fyrir 15. september.

Fyllsta trúnaðar verður gætt og öllum umsóknum 
verður svarað.w
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Ráðningarþjónusta 

Gamalgróin meðalstór verkfræðistofa á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða
byggingaverkfræðing/tæknifræðing til starfa. Um fullt starf er að ræða.

Verkfræðingur/Tæknifræðingur

Star�ð felst í hönnun burðarvirkis, og eða lagna og loftræstingar ásamt eftirliti.

Húnaþing vestra

Sviðsstjóri �ármála- og 
stjórnsýslusviðs

Capacent — leiðir til árangurs

Hvammstangi í Húnaþingi 
vestra er stærsti þéttbýliskjarni 
sveitarfélagsins með um 600 
íbúa en íbúar í Húnaþingi 
vestra eru 1.180. Hvammstangi 
er í alfaraleið, aðeins 6 km. 
frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. 
tveggja klst. aksturs�arlægð 
frá Reykjavík og Akureyri. Í 
Húnaþingi vestra er til staðar öll 
almenn opinber þjónusta auk 
annarrar �ölbreyttrar þjónustu. 
Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru 
�ölmargir og því er Húnaþing 
vestra góður búsetukostur fyrir 
�ölskyldufólk.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5609 

Menntun, hæfni og reynsla:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi.
Reynsla á sviði reikningshalds, uppgjöra, áætlanagerðar og 
greiningarvinnu.  
Reynsla og þekking á bókhaldskerfinu Microsoft Dynamics 
NAV er kostur.
Reynsla af stjórnsýslu sveitarfélaga er kostur.
Leiðtogahæfni, metnaður og jákvætt viðmót. 
Lipurð í mannlegum samskiptum, sjálfstæði og nákvæmni.
Góð íslenskukunnátta er skilyrði og enskukunnátta er kostur. 

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Umsóknarfrestur

18. september 

Helstu viðfangsefni: 
Fagleg ábyrgð á starfsemi sviðsins og yfirumsjón með 
rekstri skrifstofu sveitarfélagsins. 
Ábyrgð á �árhagsáætlunum.
Ábyrgð á �árreiðum og bókhaldi.
Yfirumsjón með innkaupum.
Umsjón tölvumála og heimasíðu sveitarfélagsins. 
Fundarseta með byggðarráði og sveitarstjórn og ritun 
fundargerða.
Annað sem sveitarstjóri felur sviðsstjóra.

Húnaþing vestra auglýsir lausa stöðu sviðsstjóra �ármála- og stjórnsýslusviðs. Um fullt starf er að ræða og æskilegt að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Sviðsstjóri hefur yfirumsjón með rekstri skrifstofu sveitarfélagsins á Hvammstanga. 
Skrifstofan fer með stjórnsýslu sveitarfélagsins, sér um móttöku og afgreiðslu erinda og er leiðbeinandi við íbúa, 
nefndarmenn og aðra. Sviðsstjóri situr í framkvæmdaráði sveitarfélagsins, heyrir beint undir sveitarstjóra og er staðgengill í 
hans �arveru. Á �ármála- og stjórnsýslusviði starfa 5 starfsmenn.

ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 L AU G A R DAG U R   2 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7



Controller

Job description:

• Responsible with the Finance Manager for the 
hands on, day to day responsibilities of the 
accounting function

• Responsible for a timely and accurate monthly 
close including the reconciliation of all general 
ledger accounts

• Bank reconciliations
• Preparation of monthly, quarterly and annual 

consolidated financial statements prepared on an 
IFRS basis. Research IFRS issues as they arise

• Preparation of management reporting
• Coordination of VAT filings
• Ownership of the Accounts Payable Function 

Job qualifications:

•  Relevant educational background
•  Accounting experience preferably public 

accounting and global experience
•  Good organizational, time management, 

customer service and problem-solving skills
•  Ability to work well independently 
•  Strong written and verbal communication skills
•  The ability to write and speak fluent English
•  The ability to read Icelandic is also required  
•  Broad general knowledge in basic Office 

programs. NAV experience a plus

For more information contact:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Please fill out application on hagvangur.is 

Application deadline: September 12

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Verne Global is looking for a vibrant employee who is analytical, accurate and highly motivated. This is an exciting 
role with global responsibility for companies in the US, UK and Germany in addition to companies in Iceland.  
Verne Global is based in Reykjanesbær.

Verne Global is a multinational company which offers data center space with an affordable 100% 
carbon neutral power solution that has unparalleled pricing predictability; a range of server density 
options; and efficiency without extra expense by using natural cooling.

www.landsvirkjun.is

Í starfinu felst margvísleg greining á samkeppnishæfni Landsvirkjunar 
og Íslands í alþjóðlegu samhengi. Um er að ræða greiningu á fjölbreyttum 
viðskiptatækifærum á innlendum og erlendum orku-, hrávöru- og 
gagnaversmörkuðum ásamt mati á áhrifum alþjóðlegra loftslagsaðgerða 
á þróun orkumarkaða á heimsvísu. Viðkomandi mun auk þess veita 
almenna ráðgjöf innanhúss, vinna að framsetningu gagna til notkunar 
innan- og utanhúss og taka þátt í samningaviðræðum og samskiptum  
við greiningaraðila og viðskiptavini.  

• Háskólamenntun í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða öðrum 
fögum sem nýtast í greiningarstarfi

• Framúrskarandi greiningarhæfileikar 
• Reynsla af greiningu ásamt úrvinnslu og framsetningu gagna
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku og ensku

Við óskum eftir sérfræðingi
með framúrskarandi 
greiningarhæfileika

Sótt er um starfið á vef Capacent. Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is). Umsóknarfrestur er til og með 13. september 2017.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa-
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.
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UN bókhald ehf óskar eftir að ráða 
bókara í  60% starf

Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldsstörfum
Þekking á DK bókhaldskerfi 

Exelkunnátta kostur

Umsóknarfrestur er til og með 9. september n.k.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið

unbokhald@unbókhald.is

NEED A JOB?
AÞ-Þrif is looking for people
– full time and part time jobs 

PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE 
HONESTY

AÞ-Þrif is looking for people to hire, both 
for full time job and part time job.
Preferably between 20–40 years of age, icelandic 
and/or english speaking with driving license.
Clean criminal record required.

Please apply via www.ath-thrif.is or send email: 
gerda@ath-thrif.is

Smáralind – Forstöðumaður markaðsmála

Reginn – Sérfræðingur í útleiguteymi

Helstu verkefni:

• Greina tækifæri og verkefni í eignum félagsins
• Vinna, móta og þróa kynningarefni um eignasafnið
• Greina, móta og þróa valkosti í leigurýmum  

í samvinnu við núverandi og framtíðar viðskiptavini
• Samskipti við verktaka, þjónustuaðila  

og viðskiptavini þ.m.t. þátttaka í gerð leigusamninga
• Önnur tilfallandi verkefni tengd daglegum rekstri sem 

útleiguteymi fæst við

Helstu verkefni:

• Leiðir stefnumótun, framkvæmd og eftirfylgni 
markaðsmála

• Stýrir og samræmir samráðsvettvang rekstraraðila 
í húsinu hvað varðar skipulagningu og undirbúning 
viðburða sem og samstarfi við kaupmenn og 
rekstraraðila í húsinu

• Virk þátttaka í skipulagningu og stefnumótunarvinnu 
annarra tengdra verkefna á sviði verslunar  
og þjónustu t.a.m. Hafnartorginu

• Samskipti við leigutaka, viðskiptavini  
og þjónustuaðila

• Önnur tilfallandi verkefni tengd daglegum rekstri

Hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun á sviði viðskipta, 
byggingartækni eða verkfræði

•  Þekking og reynsla tengd fasteignum  
og fasteignaviðskiptum

•  Reynsla og þekking á markaðsmálum  
og notkun samfélagsmiðla

•  Góð samskiptafærni, tölvukunnátta,  
íslensku- og enskukunnátta

Hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun á sviði viðskipta- og/eða 
markaðsfræða, meistarapróf æskilegt

•  Starfsreynsla og yfirgripsmikil þekking  
á markaðsmálum og notkun samfélagsmiðla

•  Framúrskarandi þekking og áhugi á verslun, 
þjónustu, tísku og afþreyingu sem og almennu 
viðskiptaumhverfi verslunarmiðstöðva

•  Reynsla af verkefnastjórn þ.m.t. áætlanagerð 
og eftirfylgni verkefna

•  Góð samskiptafærni, tölvukunnátta, íslensku- 
og enskukunnátta

Upplýsingar veita:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 12. september nk. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Smáralind er verslunarmiðstöð í eigu Regins fasteignafélags og er verðmætasta eign félagsins. Stjórnendur 
Smáralindar hafa sett sér þau markmið að verslunarmiðstöðin verði leiðandi í verslun, þjónustu og afþreyingu  
á höfuðborgarsvæðinu.

Smáralind leitar nú að kraftmiklum og metnaðarfullum aðila til að stýra og hafa umsjón með mótun, uppbyggingu 
og eftirfylgni markaðsmála Smáralindar og tengdra verkefna á sviði verslunar og þjónustu. Einnig verður þessi aðili 
virkur þátttakandi í umbreytingu og endurskipulagningu verkefna á þessu sviði s.s. að leita nýrra tækifæra og kynna 
húsið út á við fyrir nýjum rekstraraðilum.

Reginn hf. hefur náð miklum og góðum árangri í útleigu atvinnuhúsnæðis til fjölmargra viðskiptavina sinna.  
Á ári hverju eru leigðir út þúsundir fermetra af nýjum leigurýmum. Leiguteymi Regins er þar í lykilhlutverki  
en Reginn leitar nú að kraftmiklu og hugmyndaríku starfsfólki í útleiguteymi félagsins.

Reginn hf. er íslenskt fasteignafélag sem fjárfestir í, leigir út og annast rekstur á atvinnuhúsnæði. 
Fasteignasafn Regins telur 118 fasteignir og er heildarstærð safnsins um 313 þúsund fermetrar.  
Félagið er hlutafélag í dreifðu eignarhaldi og skráð í Kauphöll Íslands.

Bókbindari eða vanur 
aðstoðarmaður í bókband

Pixel prentþjónusta óskar 
eftir að ráða til sín starfs-
fólk í frágangsdeild.
Fullt starf eða hlutastarf er í boði.
Umsóknum skal skilað á netfangið 
hlynur@pixel.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. sept.
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Pökkun / Tiltekt
Gæðabakstur / Ömmubakstur óskar eftir starfsmanni  

við pökkun og tiltekt á framleiðsluvörum fyrirtækisins.

Starfsvið:
Um er að ræða fullt starf í framleiðslusal fyrirtækisins við 
pökkun á framleiðsluvörum, tiltekt pantana, frágang og 
undirbúning á framleiðsluvörum fyrirtækisins ásamt öðrum 
tilfallandi verkefnum.  
Vinnutími er annarsvegar frá kl 07:00-15:00 eða 09:00-17:00
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og vera eldri 
en 20 ára.

Hæfniskröfur:
- Stundvísi og reglusemi
- Snyrtimennska og skipulagsfærni
- Góð mannleg samskipti
- Skilja og tala ensku
- Hreint sakarvottorð

Gæðabakstur / Ömmubakstur er leiðandi fyrirtæki í fram-
leiðslu á kornvörum s.s. brauðum, kökum, smábrauðum, 
súrdeigsbrauðum o.fl. Fyrirtækið er byggt á sterkum grunni 
og hefur hlotið viðurkenninguna framúrskarandi fyrirtæki 4 
ár í röð. 

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á umsokn@gaedabakstur.is 
fyrir 5. september.

Vélamenn og verkamenn óskast.
Háfell ehf. jarðvinnuverktaki, óskar eftir vélamönnum og
verkamönnum til starfa.

Áhugasamir sendi umsókn 
sína ásamt ferilsrká á netfangið 
skarphedinn@hafell.is

Vélamaður óskast til starfa á starfsstöð Vegagerðarinnar í Borgarnesi. Um 100% starf er 
að ræða. Starfið felst annars vegar í viðgerðum á bundnum slitlögum um land allt með 
sérútbúnum viðgerðarbíl. Hins vegar er um að ræða vinnu við viðhald og viðgerðir á vélum 
og tækjum í starfsstöð í Borgarnesi.

Starfssvið
• Viðgerðir á holum og öðrum skemmdum 
 á bundnu slitlagi vega
• Umsjón með slitlagsviðgerðarbíl Vegagerðarinnar
• Vinna við viðhald og viðgerðir véla á vélaverkstæði 
 Vegagerðarinnar í Borgarnesi
• Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meirapróf bifreiðastjóra  
• Vinnuvélaréttindi 
• Iðnmenntun sem bifvélavirki eða vélvirki er kostur
• Góð reynsla og hæfni í umhirðu og viðhaldi véla er krafa   
• Góð kunnátta til að vinna við skráningu í tölvu
•	 Starfsreynsla	sem	nýtist	í	starfi
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
•	 Góðir	samstarfshæfileikar

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.   
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 18. september. Umsóknin berist Vegagerðinni á netfang starf@vegagerdin.is. 
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt starfsferilskrá og upplýsingum 
um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.
Æskilegt	er	að	starfsmaður	geti	hafið	störf	sem	fyrst.
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Erlendur	Breiðfjörð	verkstæðisformaður	vélaverkstæðis	
í Borgarnesi í síma 522-1550.
Öllum	umsóknum	um	starfið	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	hefur	verið	tekin.

Vélamaður 
Borgarnesi

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

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.

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
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I N N K A U P A F U L L T R Ú I  Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Isavia leitar að öflugum og skipulögðum innkaupafulltrúa. Starfið felst í samskiptum 
við innlenda og erlenda birgja og þjónustuaðila, aðstoð við áætlunargerð og e�irfylgni, 
umsjón með útgáfu innkaupapantana, aðstoð og þjálfun í notkun innkaupabeiðna,  
umsjón og undirbúningur verðfyrirspurna og útboða auk aðstoðar við þróun og inn-
leiðingu innkaupaferla og kerfa.

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af innkaupum

• Þekking á innkaupahluta Navision er kostur

• Þekking á opinberum innkaupareglum er kostur

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K
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Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnré�i í jafnlaunaú�ekt PwC árlega frá 2015.
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.

 

Upplýsingar um starfið veitir Sævar Garðarsson, deildarstjóri  
eignaumsýsludeildar, í netfanginu saevar.gardarsson@isavia.is.



CARE TO JOIN US?

Host Guest Agent 

Cleaner Lifeguard

Guest Relations

Housekeeper Spa Host 

Spa Supervisor

Are you dynamic, enthusiastic, open-minded, and flexible, and older than 22 years old? These are the 
qualities we are seeking in the individuals who will staff our new luxury hotel and spa. As a service 
representative at the Retreat at Blue Lagoon Iceland, you will become part of a team that thrives on 
warmth and sophistication—creating the conditions for extraordinary guest experiences. 

Each host facilitates unforgettable 
guest experiences throughout 
the Retreat. The host becomes 
an integral part of each guest’s 
journey—greeting them, guiding 
them, and advising them for the 
duration of their stay.

 
Qualifications:
• Prior experience in a customer-

focused environment
• Excellent people and 

communication skills

The guest agent arranges for airport 
transportation, welcomes the guest, 
provides valet service, delivers 
luggage to the guest’s room, and 
gives ongoing guest support.

Qualifications:
• Prior experience in a customer-

focused environment
• Excellent people skills
• Valid Icelandic driver’s license

A guest relations representative 
is the initial contact person and 
advisor for guests who will be 
coming to the Retreat. They confer 
with the guest before their arrival, 
both providing and gathering 
information—data that the host will 
then use to create an itinerary for 
the guest’s upcoming journey.

Qualifications:
• Prior experience in a customer-

focused environment
• Excellent organization and 

communication skills

A housekeeper ensures the 
cleanliness and order of all suites 
at the Retreat.

Qualifications:
• Extremely detail oriented
• Previous experience in 

housekeeping or cleaning

Each cleaner ensures that all 
public areas at the Retreat are tidy, 
spotless, and immaculate.

Qualifications:
• Extremely detail oriented
• Previous experience in 

housekeeping or cleaning

The spa host facilitates unforgettable 
guest wellness experiences at the 
Retreat spa. The host becomes an 
integral part of each guest’s spa 
journey—greeting them, advising 
them, and introducing them to the 
spa’s many possibilities for radiance 
and wellbeing.

Qualifications:
• Prior experience in a customer-

focused environment
• Excellent people and 

communication skills

The spa supervisor is ultimately 
responsible for coordinating the 
spa’s daily operations. This individual 
serves as both a leader and a role 
model—setting high standards 
for appearance, work ethic, and 
dedication.

Qualifications:
• At least one year of experience in 

a supervisory role in hospitality
• Excellent leadership skills
• Excellent organization and 

communication skills

Each lifeguard ensures the safety 
of all guests at the Retreat spa. 
A position that demands extreme 
focus, the lifeguard must be alert 
and intrinsically proactive at all 
times.

Qualifications:
• Attentive and observant
• Excellent swimmer

Great team spirit Bus rides to and from work 2-2-3 shiftGood benefits Training provided

For more info and applications go to careers.bluelagoon.com. Application deadline is 10 September.



Skaftárhreppur

Skipulags- og byggingarfulltrúi í Skaftárhreppi
Laust er starf skipulags- og byggingarfulltrúa í Skaftárhreppi 
sem er annað landstærsta sveitarfélag á Íslandi. Leitað er 
eftir öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað og 
áhuga á að byggja upp og þróa starfið. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd  
skipulags- og byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir 
verkefnum í samstarfi við sveitarstjórn og skipulagsnefnd 
sveitarfélagsins ásamt því að vinna náið með sveitarstjóra.

Helstu verkefni;
• móttaka skipulags- og byggingarerinda
• undirbúningur og eftirfylgni funda skipulagsnefndar
• úttektir, mælingar og vettvangsathuganir
• útgáfa byggingarleyfa, framkvæmdaleyfa og stöðuleyfa. 
• Umsagnir vegna útgáfu rekstrar og/eða starfsleyfa  
 yfirferð uppdrátta
• skráning fasteigna og stofnun lóða. 
• áætlanagerð vegna verklegra framkvæmda á  
 vegum sveitarfélagsins.
• Umsjón með skjalavistun er varðar skipulags og  
 byggingarmál og tryggja virkni gæðakerfis stjórnkerfis  
 byggingarfulltrúa. 

Umsækjendur skulu fullnægja menntunar- og hæfniskröfum 
7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 25. gr. mannvirkjalaga nr. 
160/2010.

Þekking og reynsla af skipulags- og byggingarmálum og 
opinberri stjórnsýslu er mikilvæg, einnig að viðkomandi hafi 
iðnmenntun sem bakgrunn. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. 
Umsóknir ásamt fylgigögnum skal senda á netfangið sveitar-
stjori@klaustur.is. Umsóknarfrestur er til 15. september n.k. 

Laus störf í Skaftárhreppi

Thrifty Car Rental, bílaleiga Brimborgar, leitar að röskum 
og jákvæðum starfsmanni í framtíðarstarf þjónustufulltrúa 
á starfsstöð í Reykjavík.
 
Stutt lýsing á starfi:

· Afhending bíla til erlendra sem innlendra viðskiptavina og 
 móttaka við leiguskil

· Samskipti við innlenda sem erlenda söluaðila

· Upplýsingagjöf, sala þjónustu og skráning bókana

 Hæfniskröfur:
· Stúdentspróf og/eða reynsla af sambærilegu starfi

· Hæfni í tölvunotkun

· Gilt bílpróf

· Framúrskarandi þjónustulund

· Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
 
Unnið er á vöktum frá 07:00-17:00 (2,2,3).
Nánari upplýsingar um starfið má finna á www.brimborg.is 
(laus störf)
 
Umsóknarfrestur er til 7. september 2017.

Þjónustufulltrúi 
í Bílaleigu 
í REYKJAVÍK

FRAMTÍÐARSTARF

Thrifty Atvinnuaugl._Reykjavík_1x19_20170829_END.indd   1 29/08/2017   11:48

Helstu verkefni:
•	 Verkefnastjórn	einstakra	verkefna

•	 Skipulag	dagbókar	ráðherra,	utanumhald	og	
undirbúningur	funda

•	 Halda	utan	um	fyrirspurnir	og	svör	til	Alþingis

•	 Samskipti	við	önnur	ráðuneyti	og	stofnanir

•	 Bréfaskriftir,	skjalavarsla	og	upplýsingaöflun

•	 Umsjón	með	ferðum	ráðherra

•	 Önnur	almenn	ritarastörf

Um	fullt	starf	er	að	ræða.	Laun	greiðast	sam-
kvæmt	kjarasamningi	Félags	háskólamenntaðara	
starfsmanna	stjórnarráðsins	við	fjármálaráðherra.
Karlar	jafnt	sem	konur	eru	hvött	til	að	sækja	um	
auglýst	starf.	

Nánari upplýsingar veitir Guðný E. Ingadóttir 
mannauðsstjóri í síma 545 8200. 

Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	
um	ráðningu	liggur	fyrir.

Umsóknarfrestur er til 18. september nk. 
Umsóknum	skal	skila	rafrænt	á	netfangið		
starf@SRN.is.	Umsókn	skal	fylgja	ítarlegt	kynn-
ingarbréf	þar	sem	fram	kemur	rökstuðningur	á	
færni	viðkomandi	í	starfið.	Ef	ekki	eru	tök	á	að	
sækja	um	rafrænt	má	senda	umsókn	til	ráðuneyti-
sins	að	Sölvhólsgötu	7,	101	Reykjavík.	

Athygli	er	vakin	á	því	að	umsóknir	munu	gilda	í	
6	mánuði	frá	því	að	umsóknarfrestur	rennur	út.

Ritari ráðherra

Samgöngu-	og	
sveitarstjórnarráðuneytið
Sölvhólsgötu	7
101	Reykjavík
Sími	545-8200

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir því að ráða ritara ráðherra. Starfið er mjög 
fjölþætt og felst í almennum ritarastörfum ásamt sérhæfðari verkefnum. Leitað er að einstak-
lingi með háskólamenntun sem hefur góða reynslu er nýtist í starfi. Gerð er krafa um góða 
íslensku- og enskukunnáttu og góða almenna tölvukunnáttu. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu 
og áhuga á málefnum samfélagsins, geta sýnt  frumkvæði, vera ábyrgur, vandvirkur, hafa mikla 
þjónustulund, jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum.

SAMGÖNGU- OG

SVEITARSTJÓRNARRÁÐUNEYTIÐ 



ÖRYGGISVÖRÐUR

SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til 
umsóknar. Umsóknarfrestur er til og með 8. september 2017.   

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

JAFNRÉTTISSTAÐA: Sendiráð Bandaríkjanna veitir jafnrétti  í atvinnu 
til allra án tillits til kynþáttar, litar, trúarbragða, kyns, þjóðernis, 

aldurs, fötlunar, pólitískrar tengslar, hjúskaparstöðu eða kynhneigðar

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the  
position of  Security Guard. The closing date for this postion is 

September 8, 2017. Application forms and further information can be 
found on the Embassy’s home page:

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY:  The U.S. Mission provides equal 
opportunity and fair and equitable treatment in employment to all people 
without regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, 

political affiliation, marital status, or sexual orientation

Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Í boði eru vaktir bæði fyrir og eftir hádegi. 

 Framtíðarstarf.

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

Sími: 561 1433

Deildarstjóri 
reikningshalds
Borgun leitar að reyndum og  
öflugum einstaklingi í starf 
deildarstjóra reikningshalds  
á �ármálasviði fyrirtækisins.

Umsækjendur eru vinsamlegast  
beðnir um að senda inn umsókn 
á borgun.is. Umsóknarfrestur er  
til og með 17. september nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Davíð Þór Jónsson, forstöðumaður 
�ármálasviðs, í síma 560-1600 eða 
í gegnum netfangið dj@borgun.is. 

Helstu verkefni:

 – Yfirumsjón með daglegu bókhaldi
 – Annast reikningshald og  

mánaðarleg uppgjör
 – Samskipti við ytri endurskoðendur 

félagsins og aðra hlutaðeigandi aðila
 – Aðstoð við gerð �árhagsáætlunar 

félagsins
 – Önnur tilfallandi verkefni

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 – Háskólapróf með áherslu á �ármál  
og/eða endurskoðun

 – Þekking á alþjóðlegum reiknings-
skilastöðlum (IFRS)

 – Reynsla úr �ármálageiranum kostur
 – Reynsla af stjórnunarstörfum kostur
 – Framúrskarandi samskiptahæfileikar
 – Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 – Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna 

undir álagi
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Dómsmálaráðuneytið			Sölvhólsgötu	7			101	Reykjavík			Sími	545	9000 ÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐD

Embætti átta héraðsdómara laus til umsóknar

Dómsmálaráðuneytið auglýsir laus til umsóknar embætti átta héraðsdómara. Um er að ræða eitt embætti dómara sem hafa mun 
starfsstöð við héraðsdóm Vestfjarða en sinna störfum við alla héraðsdómstólana eftir ákvörðun dómstólaráðs og jafnframt vera 
dómstjóri í héraðsdómi Vestfjarða, eitt embætti dómara sem hafa mun starfsstöð við héraðsdóm Reykjavíkur en sinna störfum 
við alla héraðsdómstólana og embætti sex dómara með fast sæti við héraðsdóm Reykjavíkur. Miðað er við að skipað verði í 
embætti dómara með starfsstöð við héraðsdóm Vestfjarða hið fyrsta eftir að nefnd um hæfni dómara hefur lokið starfi sínu en 
skipað verði í önnur embætti frá og með 1. janúar 2018. Laun eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs.

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 12. gr. laga um dómstóla nr. 15/1998. Í samræmi við 4. gr. reglna nr. 620/2010 
er áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar um: 1) menntun og framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum, 3) reynslu af 
lögmannsstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum akademískum störfum 
og upplýsingar um útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra o.s.frv., 6) reynslu af stjórnun, 7) reynslu af öðrum 
aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum við undirbúning lagasetningar o.fl., 8) upplýsingar um almenna og 
sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar um andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum og 10) upplýsingar um tvo fyrrverandi/
núverandi samstarfsmenn/yfirmenn sem geta veitt dómnefnd bæði munnlegar og skriflegar upplýsingar um störf og samstarfs- 
hæfni umsækjanda, sbr. 5. mgr. 5. gr. reglna nr. 620/2010 og 11) aðrar upplýsingar sem varpað geti ljósi á faglega eiginleika og 
færni umsækjanda sem máli skiptir fyrir störf héraðsdómara.

Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlega fluttum málum sem umsækjandi 
hefur samið atkvæði í síðustu 12 mánuði, 3) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi hefur samið og flutt munn- 
lega síðustu 12 mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði og 5) útgefin fræðirit 
og ljósrit af tímaritsgreinum umsækjanda. Þess er óskað að þær tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar.  
6) Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega færni umsækjanda til starfa sem héraðsdómari.

Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 18. september nk. 
Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið að umsóknir 
og fylgigögn berist dómsmálaráðuneytinu með rafrænum hætti á netfangið starf@dmr.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.

Dómsmálaráðuneytinu,
1. september 2017.Dómsmálaráðuneytið			Sölvhólsgötu	7			101	Reykjavík			Sími	545	9000 ÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐD Dómsmálaráðuneytið

Óskum eftir járniðnaðarmanni  
til starfa á verkstæði. 

Gæti t.d. hentað vel fyrir nema í málmiðnaði. 

Upplýsingar veitir  
Árni í síma: 843-8282

Rekstrarvörur leitar eftir 
að ráða sölumann í verslun  

sína að Réttarhálsi 2.
Rekstrarvörur sérhæfa sig í sölu-og dreifingu á hreinlætisvörum, 
hjúkrunar-og rekstrarvörum.

Í starfinu felst sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini, 
áfyllingar á hillur og annað sem tilheyrir starfinu.

Verslunin er opin alla virka daga frá klukkan 8:00-18:00, unnið er  
á 9 klst vöktum mánudaga-fimmtudaga og 8 klst á föstudögum. 
Um er að ræða framtíðarstarf.

Auk þess er verslunin opin á laugardögum kl 10:00-16:00.   
Æskilegt er að starfsmaður geti unnið annan hvern laugardag.

Hæfniskröfur:
• Áhugi
• Stundvísi
• Góð þjónustulund
• 20 ára eða eldri

• Íslenskukunnátta
• Reynsla af sölustörfum
  æskileg
• Þarf að geta hafið störf fljótlega

Umjón með ráðningu hefur 
Sigurlaug Þóra Kristjánsdóttir, 
starfsmannastjóri RV. 
Umsóknir ásamt ferilskrá  
með mynd skulu sendast til 
sigurlaug@rv.is 

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Leiðbeinandi á tómstundaheimili
 
Garðaskóli
 • Íslenskukennari í námsveri
 
Hofsstaðaskóli
 • Umsjónarkennari
 • Leiðbeinandi á tómstundaheimili       
 
Bæjarból
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennari
 
Holtakot
 • Leikskólakennari
 
Sunnuhvoll
 • Leikskólakennari – 50% staða
 
Ægisgrund – heimili fyrir fatlaða
 • Starfsmaður – möguleiki á hlutastarfi
 
Vatnsveita Garðabæjar
 • Píulagningarmaður

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

 

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á AÐ STARFA 
VIÐ RANNSÓKN Á HEIMSVÍSU? 
Auglýst er eftir náttúrufræðingi/lífeindafræðingi í 100% starf við Læknadeild Háskóla Íslands í tengslum 
við vísindarannsóknina Blóðskimun til bjargar – Þjóðarátak gegn mergæxlum. Markmið hennar er að 
rannsaka árangur skimunar fyrir góðkynja einstofna mótefnahækkun (MGUS) sem er forstig mergæxlis. 
Verkefnið er unnið í samstarfi við Háskóla Íslands, Landspítala, Krabbameinsfélag Íslands, Binding Site
í Bretlandi og Memorial Sloan Kettering krabbameinsmiðstöðina í New York. Skimað verður fyrir forstigi 
mergæxlis með blóðprufu og þeim einstaklingum sem greinast með forstig mergæxlis verður fylgt eftir
í klínískri tilraun.

NÁTTÚRUFRÆÐINGUR/LÍFEINDAFRÆÐINGUR

Helstu verkefni:

• Einangrun fruma úr beinmerg og greining
 með frumuflæðisjá (flow cytometer)
• Meðferð, flokkun og skráning sýna
• Umsjón með rannsóknum í frumuflæðisjá
 á sýnum úr beinmerg og blóði
• Einangrun plasmafruma úr beinmerg
• Aðkoma að lífsýnasafni

Helstu verkefni:

• Einangrun fruma úr beinmerg og greining
 með frumuflæðisjá (flow cytometer)
• Meðferð, flokkun og skráning sýna
• Umsjón með rannsóknum í frumuflæðisjá
 á sýnum úr beinmerg og blóði
• Einangrun plasmafruma úr beinmerg
• Aðkoma að lífsýnasafni

 

 

Hægt er að sækja um störfin og fá allar nánari upplýsingar á heimasíðu HÍ: http://www.hi.is/laus_storf

Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2017

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:

• B.Sc. gráða á sviði lífeindafræði,
 líffræði eða lífefnafræði
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfinu er æskileg
• Reynsla af vinnu við vísindaverkefni er æskileg
• Reynsla af störfum á rannsóknastofu er æskileg
• Reynsla af því að vinna í teymi

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:

• B.Sc. gráða á sviði lífeindafræði,
 líffræði eða lífefnafræði
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfinu er æskileg
• Reynsla af vinnu við vísindaverkefni er æskileg
• Reynsla af störfum á rannsóknastofu er æskileg
• Reynsla af því að vinna í teymi
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MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Sérfræðingur í mannauðsmálum
Grund leitar  að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sérfræðings í mannauðsmálum fyrir hjúkrunarheimili Grundar og tengd félög.

Starfssvið:
• Ráðningar í samvinnu við stjórnendur
• Gerð mannauðsferla og mælikvarða
• Stuðningur og aðstoð við launavinnslu
• Fræðsla og stuðningur við stjórnendur
• Gerð og uppfærsla starfslýsinga
• Þátttaka í gæðastarfi tengd mannauðsmálum
• Þátttaka í innleiðingu jafnlaunastaðals
• Þátttaka í innleiðingu nýrrar persónuverndarlöggjafar

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði mannauðsstjórnunar eða sambærilegt
• Haldbær reynsla á sviði mannauðsmála
• Afburðarhæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
• Sjálfstæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Þekking á kjarasamningum ríkisins kostur

Sótt er  um starfið á heimasíðu Grundar, www.grund.is. Umsóknum skal fylgja ítarleg starsfsferilskrá og kynningarbréf. 

Umsóknarfrestur er til 12 september.

Nánari upplýsingar veitir Karl Óttar Einarsson fjármálastjóri karl.ottar@grund.is eða í síma 530-6100 

Grund hjúkrunarheimili er elsta hjúkrunarheimili á Íslandi, stofnað 1922. Á vegum Grundar eru rekin þrjú hjúkrunarheimili, Grund og Mörk í Reykjavík og Ás í Hveragerði. 
Auk þess rekur Grund þvottahús og fasteignafélög. Starfsmenn fyrirtækja Grundar eru í dag um 700.

ER FRAMTÍÐ 
ÞÍN HJÁ 
OKKUR?

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4700 starfsmenn, þar af 550 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í 
þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar 
star�. Þess vegna viljum við ráða til okkur ö�ugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum á 
hverjum degi. Starfsumhver�ð er �ölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslí�ð gott, lögð er áhersla á heilsue�ingu 
starfsfólks m.a. með góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

Umsóknarfrestur er til og með 17. september. Sótt er um störfin rafrænt á heimasíðu Marel, www.marel.is/störf.

SENSORX SÉRFRÆÐINGUR
Marel leitar að sérfræðingi til liðs við vörustjórnunarteymi 
SensorX röntgenlausna. SensorX er leiðandi vara á sínu 
sviði í gæðaskoðun á kjúklingi, kjöti og �ski. Star�ð felur 
í sér náið samstarf við vöruþróun og sölunet Marel auk 
ferðalaga til viðskiptavina og samstarfsaðila erlendis. Leitað 
er að kraftmiklum og fjölhæfum aðila með þekkingu á sviði 
vörustjórnunar, viðskipta- og tækniráðgjafar.   

Starfssvið:
• Almenn ráðgjöf til viðskiptavina um SensorX röntgenker�
• Vinnslu- og tækniráðgjöf  fyrir sölunet
• Greina framtíðarmöguleika og viðskiptatækifæri
• Vinna að og framfylgja markaðsáætlun fyrir SensorX
• Þátttaka í stefnumótun fyrir SensorX vörulínuna
• Gerð stuðningsefnis fyrir sölunet

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mjög góð enskukunnátta er skilyrði
• Reynsla af vörustjórnun er kostur
• Jákvætt viðhorf og hæfni til að vinna í hópi
• Þekking á matvælaiðnaði er kostur
• Reynsla af stefnumótun er kostur

Nánari upplýsingar veitir Pálmi Freyr Bárðarson, Product Manager - X-ray 
solutions, Palmi.Bardarson@marel.com eða í síma 563-8000. 

SALESFORCE FORRITARI
Marel leitar að öflugum einstaklingi í stöðu Salesforce forritara.  
Starfið felur í sér þátttöku í alþjóðlegum verkefnum, afgreiðslu 
breytingarbeiðna og almenna þjónustu við notendur. Áherslusvið 
tengjast SAAS skýjalausnum innan forrita sem tengjast force.com 
(salesforce.com og servicemax.com).  

Starfssvið:
• Forritun kóða í force.com og REST
• Þarfagreiningar og samvinna við stjórn þjónustumála innan Marel
• Stillingar innan kerfa í samræmi við þjónustuferla Marel

Hæfniskröfur:
• Gráða í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegt
• Þekking á HTML, REST, SOAP, SQL
• Góð þekking á Java er kostur
• Reynsla af Force.com umhver�nu æskileg
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti
• Reynsla af vinnu í alþjóðlegu umhver� er kostur
• Hæfni til að vinna vel í hóp sem og sjálfstætt
• Lausnamiðað og jákvætt viðhorf

Nánari upplýsingar veitir Loftur Loftsson, IT Manager, 
Loftur.Loftsson@marel.com eða í síma 563-8000.



Vallaskóli auglýsir eftir 
þroskaþjálfa, sérkennara og 

stuðningsfulltrúa
Laus er til umsóknar 100% staða þroskaþjálfa og 100% 
staða stuðningsfulltrúa á yngsta stigi við Vallaskóla á 
Selfossi. Ennfremur er laus tímabundin 100% staða  
sérkennara vegna afleysinga skólaárið 2017-2018.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Þroskaþjálfi og sérkennari
Leitað er að einstaklingum með menntun á sviði þroska- 
þjálfa annars vegar og sérkennslu hins vegar. Umsækjandi 
þarf að hafa góða skipulagshæfileika og mikla hæfni í 
mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og áhugi 
á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar.

Stuðningsfulltrúi á yngsta stigi
Stuðningsfulltrúi er kennara til aðstoðar við að sinna 
einum eða fleiri nemendum sem þurfa sérstaka aðstoð í 
skólanum og á skólavistun. Leitað er að einstaklingi með 
ríka samstarfs- og samskiptahæfileika. Uppeldismenntun 
sem nýtist í starfinu er kostur.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum sendist á Þorvald H. Gunnarsson skóla- 
stjóra á netfangið thorvaldur@vallaskoli.is.  

Verkfræðingur 
á hönnunardeild
Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi á hönnunardeild í Reykjavík. Um er að 
ræða fullt starf við hönnun brúa. Á hönnunardeild vinna um 18 manns við ýmis hönnunar-, 
þróunar- og rannsóknarverkefni, sem tengjast umferðarmannvirkjum. 
Við erum að leita eftir verkfræðingi sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi verkefni 
á sínu fagsviði frá frumstigum hönnunar til framkvæmda. Um er að ræða spennandi starf 
við hönnun brúa. 

Starfssvið
• Vinna við hönnun brúa
• Vinna við verkefnastjórn hönnunar
• Verkefni tengd viðhaldi brúa 
• Þátttaka í rannsóknarverkefnum 
 tengdum brúarmannvirkjum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Masterspróf í byggingarverkfræði, með áherslu á burðarvirki
• Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita 
 s.s. AutoCad, Revit, SAP2000,CSI Bridge
• Þekking og reynsla við hönnun brúa er æskileg
•	 Góðir	samskiptahæfileikar
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
•	 Skipulögð	og	öguð	vinnubrögð	í	starfi
• Góð íslenskukunnátta
• Kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.   
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2017. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið 
starf@vegagerdin.is. Umsókninni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og	rökstuðningur	fyrir	hæfni	viðkomandi	í	starfi.	
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Guðmundur	Valur	Guðmundsson,	forstöðumaður	
hönnunardeildar (gudmundur.v.gudmundsson@vegagerdin.is) í síma 522 1000 og Auður 
Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

FÍLAR ÞÚ 
FJÓLUBLÁAN? 
Við leitum nú að jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingum 

sem vilja verða hluti af okkar frábæra hópi flugliða 

fyrir árið 2018. 

Áhugasamir þurfa að hafa hreint sakavottorð, bílpróf, 

vera heilsuhraustir og fæddir eigi síðar en árið 1996. 

Kröfur eru gerðar um stúdentspróf eða sambærilega

iðngráðu og að viðkomandi hafi áhuga á að veita 

framúrskarandi þjónustu í splunkunýju flugvélunum 

okkar þar sem öryggi er ávallt í fyrirrúmi. Góð íslensku- 

og enskukunnátta er skilyrði. Önnur tungumálakunnátta 

kemur sér einnig vel. Því fleiri tungumál, því betra! 

Umsóknarfrestur er til miðnættis 25. september 2017. 

Vinsamlegast athugið að þeir sem hafa áður sent inn umsókn 

um starf hjá WOW air eru beðnir um að endurnýja umsóknir sínar.

SJÁ NÁNAR Á WOWAIR.IS /STARF
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Vinsamlegast athugið að þeir sem hafa áður sent inn umsókn 

um starf hjá WOW air eru beðnir um að endurnýja umsóknir sínar.

WOWAIR.IS /STARF
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BIFVÉLAVIRKI
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar óskar eftir að ráða 
öflugan bifvélavirkja eða vanan bílaviðgerðum á fólks-

bílaverkstæði okkar að Smiðjuvegi 22 í Kópavogi. 

Vinnutími kl. 8.00-17.00 og föstudaga 8.00-16.00.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsókn skal senda á lilja@bfo.is.  
Nánari uppl. veittar á staðnum eða í síma 567-7360 

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 400 manns.

365 miðlar leita að íþróttafréttamönnum 

VILTU STARFA VIÐ ÁHUGAMÁLIÐ?
Íþróttadeild 365 óskar eftir áhugasömum aðilum til að sinna umfjöllun um leiki 
í fótbolta, handbolta og körfubolta sem og almennum íþróttafréttaskrifum í hlutastarfi.

Viðkomandi þarf fyrst og fremst að hafa brennandi áhuga á íþróttum sem og góð tök á á bæði töluðu 
og rituðu máli.

Áhugasamir hafi samband við 
Eirík Stefán Ásgeirsson, aðstoðarritstjóra íþrótta 
(eirikur@365.is).

Píparar
Aflmót byggingafélag ehf. óskar eftir að ráða öfluga aðila í 
pípulagningadeild fyrirtækisins.  Verkefnastaðan er góð og 
þörf fyrir að bæta við hæfu fólki. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Sveinspróf í pípulögnum skilyrði, meistararéttindi  
 eru kostur.
• Getur unnið sjálfstætt og er stundvís.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Atli Freyr Bergsson, 
verkefnastjóri lagnadeildar, í síma 775-5086. Umsókn ásamt 
ferilskrá skal senda á netfangið aflmot@aflmot.is.  
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsóknarfrestur er til og 
með 10. september 2017. 

---


























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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Fulltrúi á skrifstofu Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201709/1419
Embætti héraðsdómara Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201708/1418
Kórstjóri Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201708/1417
Lögreglufulltrúar Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201708/1416
Aðstoðaryfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201708/1415
Geislafræðingur, afleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201708/1414
Geislafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201708/1413
Ljósmóðir Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201708/1412
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201708/1411
Almennur læknir Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201708/1410
Hjúkrunarfræðingur, heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201708/1409
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201708/1408
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, blóðlækningadeild Reykjavík 201708/1407
Skrifstofumaður Landspítali, meinafræðideild Reykjavík 201708/1406
Sérhæfður starfsmaður Landspítali, meinafræðideild Reykjavík 201708/1405
Sjúkraliði/sótthreinsitæknir Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201708/1404
Félagsráðgjafi Landspítali, bráðageðdeild Reykjavík 201708/1403
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201708/1402
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri Egilsstaðir 201708/1401
Trésmiður Háskóli Íslands, framkv.-/tæknisvið Reykjavík 201708/1400
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Reykjavík 201708/1399
Sérfræðingur/forritari Landmælingar Íslands Akranes 201708/1398
Sérfræðingur við launarannsókn Hagstofa Íslands Reykjavík 201708/1397
Stuðningsfulltrúi Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201708/1396
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fjallabyggð 201708/1395
Lögreglufulltrúi Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201708/1394
Hjúkrunarfræðingur, afleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201708/1393
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, bráðamóttaka Akureyri 201708/1392
Yfirlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri, meinafræðid. Akureyri 201708/1391
Sjúkraliði Landspítali, dag-/göngudeild Landakoti Reykjavík 201708/1390
Sjúkraliði Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201708/1389
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201708/1388
Leikskólakennari/leiðbeinandi Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201708/1387
Skrifstofustjóri Landsréttur Reykjavík 201708/1386
Náttúru- eða lífeindafræðingur Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201708/1385
Lögfræðingur Jafnréttisstofa Akureyri 201708/1384
Ritari ráðherra Samgöngu- og sveitarstj.ráðuneytið Reykjavík 201708/1383
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, vöknun við Hringbraut Reykjavík 201708/1382
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, gjörgæsla við Hringbraut Reykjavík 201708/1381
Sérfræðilæknar Landspítali, svæfinga-/gjörgæslulækn. Reykjavík 201708/1380
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Selfoss 201708/1379
Læknir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201708/1378
Deildarstjóri tæknideildar Vegagerðin Akureyri 201708/1377
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Utanríkisráðuneytið auglýsir laust  
til umsóknar embætti skrifstofustjóra 

rekstrar- og þjónustuskrifstofu á  
aðalskrifstofu ráðuneytisins. 

Helstu verkefni skrifstofunnar eru: 
• Fjárlagagerð og fimm ára fjármálaáætlun fyrir 
 utanríkismál samkvæmt lögum um opinber fjármál. 
• Rekstraráætlanir og eftirlit með þeim, þ.á.m. fyrir 

sendiskrifstofur Íslands erlendis. 
• Fjármál þróunarsamvinnu.
• Húsnæðismál og öryggismál utanríkisþjónustunnar 

á Íslandi og erlendis.
• Mötuneyti og móttaka aðalskrifstofu utanríkis-

ráðuneytisins. 
• Eftirlit með og stjórn á innkaupum utanríkis-
 þjónustunnar.
• Tölvu- og upplýsingatækni í allri utanríkisþjónust-
 unni.
• Þátttaka í norrænu samstarfi um rekstur utanríkis-
 þjónusta. 

Hlutverk skrifstofustjóra er að leiða starf skrifstofunnar  
undir yfirstjórn ráðuneytisstjóra. Skrifstofustjóri ber 
ábyrgð á stefnumótun og því að framfylgja mark-
miðum og stýra daglegum störfum skrifstofunnar að 
öðru leyti. Hann stuðlar að faglegri og metnaðarfullri 
starfsemi í almannaþágu.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf á sviði viðskipta- og/eða hagfræði 
 eða önnur menntun sem nýtist í starfi. 
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði fjármálaáætlana 

og rekstrar.
• Stjórnunarreynsla.
• Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar, þekking  

á utanríkisþjónustunni er kostur.  
• Góð íslensku- og enskukunnátta, kunnátta í Norður-

landamáli kostur.
• Góð reynsla og færni í notkun töflureikna (Excel) 
 og hæfni til að greina og setja fram tölulegar 
 upplýsingar með skilmerkilegum hætti. 
• Forystu-, samskipta- og skipulagshæfni.
• Frumkvæði, samskiptalipurð, hæfni í teymisvinnu 

og geta til að vinna undir álagi.
• Hæfni til að setja fram mál og upplýsingar í ræðu og 

riti.

Að auki skulu umsækjendur fullnægja almennum  
starfsgengisskilyrðum skv. 6. gr. laga nr. 70/1996 um 
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Framlengdur umsóknarfrestur er til og með 
13. september nk.

Umsóknir ásamt ferilskrám og kynningarbréfi skal 
senda til Capacent: capacent.is/s/5523
Í kynningarbréfi skulu umsækjendur m.a. lýsa hvernig 
þeir uppfylla menntunar- og hæfniskröfur. 

Í samræmi við 19. gr. laga nr. 115/2011 um Stjórnar- 
ráð Íslands verður skipuð ráðgefandi hæfnisnefnd 
til að mæta hæfni umsækjenda, sbr. einnig reglur  
nr. 393/2012.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
stöðuna. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst. Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga 
ríkisins og FHSS. Skipað er í embættið til 5 ára. 

Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir 
hjá Capacent, audur.bjarnadottir@capacent.is, 
s: 540-1000.

Hæfniskröfur
 Framhaldsskólapróf/iðnmenntun eða reynsla 
 sem nýtist fyrir starfið
 Almennur áhugi og þekking á bílum
 Gilt bílpróf
 Framúrskarandi þjónustulund
 Almenn tölvuþekking

Stutt lýsing á starfi
 Ráðgjöf til innri og ytri 
 viðskiptavina varðandi kaup á   
 varahlutum og þjónustu
 Móttaka viðskiptavina í sal, 
 síma og á vef

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Vinnutími kl. 7.45-17.00 virka daga.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 7. september næstkomandi.

RÁÐGJAFI VARAHLUTA OG ÞJÓNUSTU
FYRIR Mazda, Citroën og Peugeot
Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumóttöku fyrir 
Mazda, Citroën og Peugeot að Bíldshöfða 8 í Reykjavík

Raðgjafi varahluta og þjónustu Mazda 4x18 atvinnuaugl 20170829.indd   1 29/08/2017   11:59

  

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

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 13. september 2017.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna B. Hansen, framkvæmda-
stjóri umhverfissviðs, í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um 
starfið. 

 Verkefnastjóri á umhverfissvið   
 
MOSFELLSBÆR LEITAR AÐ ÖFLUGUM VERKEFNASTJÓRA Á UMHVERFISSVIÐ  
 
 Umhverfissvið annast allar verklegar framkvæmdir, rekstur og viðhald fasteigna Mosfellsbæjar og rekstur og 
viðhald gatnakerfis og veitna.  Verkefnastjóri umhverfissviðs annast umsýslu fasteigna í eigu bæjarfélagsins og 
ber ábyrgð á að framkvæmdir séu innan heimilda gildandi fjárhagsáætlunar. Helstu verkefni eru að hafa 
umsjón með hönnun og eftirlit með verklegum framkvæmdum, umsjón útboða, útgáfa verkbeiðna og 
eftirfylgni verka. Ráðgjöf vegna hönnunar og búnaðarkaupa. 

 

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

 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
 

 Prófgráða  í verkfræði, tæknifræði, arkitektúr eða 
byggingarfræði skilyrði 

 Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg  
 Reynsla af hönnun og verklegum framkvæmdum   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Reynsla af verkefnastjórnun verklegra 
framkvæmda 

 Góð tölvukunnátta skilyrði 
 Góðir samskiptahæfileikar eru nauðsynlegir 
 Hæfni til að tjá sig í rituðu og töluðu máli  

 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Skipholti 50c - 105 Reykjavík

S: 414 4444 - bsiaislandi.is

Faggild skoðunarstofa

Sérfræðingar í úttektum á stjórnkerfisstöðlum
BSI á Íslandi ehf. auglýsir eftir sérfræðingum í úttektum á stjórnkerfum samkvæmt kröfum ISO stjórnkerfisstaðla.

Viðkomandi mun hljóta þjálfun hjá BSI í aðferðafræði úttekta og öðlast alþjóðleg réttindi. 
Um er að ræða starf á Íslandi en í alþjóðlegu umhverfi.

Viðkomandi sérfræðingur þarf að:

•  Hafa brennandi áhuga á stjórnkerfum og tengdum málefnum
•  - gæðastjórnun, umhverfi, heilsu og öryggi.

•  Framkvæma úttektir með tilliti til krafna.

•  Undirbúa skýrslur m.a. á ensku og skila niðurstöðum.

•  Bjóða þjónustu BSI til viðskiptavina til að bæta enn frekar rekstur, stýra 
•  áhættu og auka árangur þeirra.

•  Stuðla að góðum samskiptum við viðskiptavini BSI
•  - viðhalda ánægju þeirra með þjónustu BSI.

•  Veita skjótar upplýsingar um þjónustu BSI
•  - sérfræðiaðstoð um staðla og námskeið.

•  Þjálfa samstarfsmenn og aðstoða við innleiðingu og þjálfun nýrra samstarfs-
•  manna eftir því sem við á.

•  Viðhalda og þróa eigin færni og þekkingu á stjórnkerfum.

Vera fulltrúi BSI
Það er að starfa siðferðislega, fylgja reglum fyrirtækisins meðal annars um 
hlutleysi og trúnað ásamt því að bjóða þjónustu BSI samkvæmt bestu aðferðum 
til viðskiptavina svo að þeir geti hámarkað árangur sinn.

Hæfniskröfur starfs:

•  Starfsreynslu í vottuðu stjórnkerfi og alhliða þekking á viðskiptaferlum og beitingu 
•  gæða- , umhverfis-, upplýsingaöryggis- og/eða heilsu- og öryggisstjórnkerfi.

•  Háskólagráða sem nýtist í starfi s.s. í heilbrigðisgeira, verk-, tæknifræði eða raun-
•  greinum og geti sýnt fram á getu til faglegra vinnubragða.

•  Hafa góða íslensku og ensku kunnáttu – í töluðu og rituðu máli.

•  Reynsla af því að miðla þekkingu kostur s.s. með námskeiðum eða fyrirlestrum.

•  Þjónustulund og eiga gott með að starfa með öðrum.

•  Þekking á t.d. ISO 9001 og ISO 14001, ISO 27001 og/eða OHSAS 18001 stöðlum.

•  Þekking á kröfum um CE merkingar er kostur.

•  Kunnátta/reynsla í verkefnastjórnun er kostur.

•  Góð almenn starfsreynsla í mörgum starfsgreinum og víðtæk reynsla af 
•  vinnumarkaði er kostur.

•  Almenn tölvukunnátta.

Umsókn sendist á info@bsiaislandi.is merkt „BSI Sérfræðingur“.
Ráðning fer fram eftir samkomulagi

www.landsvirkjun.is

Starfið felur í sér þrif í stöðvarhúsum og vélasölum. Á Þjórsársvæði 
eru aflstöðvar Landsvirkjunar við Búrfell, Búðarháls, Sultartanga, 
Hraun eyjafoss, Sigöldu og Vatnsfell ásamt veitu mannvirkjum.

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir góðri almennri menntun og hafi 
reynslu af þrifum við sambærilegar aðstæður. Starfið krefst þess jafnframt 
að umsækjendur búi yfir almennri tölvuþekkingu og séu sveigjanlegir  
og liprir í mannlegum samskiptum. 

Öll starfsaðstaða er til fyrirmyndar og vinnuumhverfið er metnaðarfullt  
og faglegt. 

Við leitum að kröftugum 
og vandvirkum ræstitækni  
á Þjórsársvæði

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar  
veitir Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).
Umsóknarfrestur er til og með 10.september 2017.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa-
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.
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Bæjarstjóri óskastSveitarfélagið Vogar

Tómstunda- og félagsmálafræðingur 
óskast

Sveitarfélagið Vogar auglýsir laust til umsóknar starf tómstunda 
og félagsmálafræðings. Um framtíðarstarf er að ræða.

Starfið felur í sér ábyrgð á skipulagningu og umsjón með fram-
kvæmd félags- og menningarstarfs fyrir íbúa sveitarfélagsins. 
Megin markmiðið er að bjóða bæði eldri og yngri íbúum sveitar-
félagsins upp á gæða félags- og menningarstarf í góðu samráði 
við öldunga- og ungmennaráð.

Verksvið
Helstu verkefni felast í skipulagningu og mótun dagskrár 
félagsstarfs sem uppfyllir þarfir og kröfur notenda þjónustunnar. 
Framkvæmd viðburða á dagskrá og þátttaka í skipulagningu og 
framkvæmd stærri viðburða innan sveitarfélagsins. Skipulagning 
og utanumhald vinnuskólans. Einnig er tómstunda- og félagsmála-
fræðingur næsti yfirmaður starfsfólks í félagsmiðstöð ungmenna 
og starfsmanns í Álfagerði. 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun (B.A. gráða hið minnsta) í tómstunda- og 
félagsmálafræði er skilyrði. Hugmyndaauðgi, góð verkkunnátta 
og hæfileiki til að vinna sjálfstætt og eiga frumkvæði að þeim 
verkefnum sem starfinu tilheyra. Lipurð í mannlegum samskiptum 
og samstarfsvilji. Góð þekking og/eða reynsla af félagsstarfi.

Nánari upplýsingar veitir Stefán Arinbjarnarson í síma 867-8854. 
Umsóknarfrestur er til 16. september 2017. Umsóknum 
skal skila á netfangið stefan@vogar.is. Öllum umsóknum verður 
svarað. 

VERKFRÆÐISTOFA

S. SAGA ehf

S. Saga ehf er  verkfræðistofa í Kópavogi sem sérhæfir sig í burðar-
virkishönnun og ráðgjöf. Erum með verkefni á Íslandi og Noregi  og 
vegna aukinna umsvifa leitum við starfsfólks í eftirtalin störf

Óskum við eftir að ráða 2 byggingartækni- eða verk-
fræðinga í fullt starf. Um framtíðarstarf er að ræða.
Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Bs	í	tækni-	eða	verkfræði	skilyrði
•	 Frumkvæði	og	faglegur	metnaður
•	 Góð	samskiptahæfni
•	 Góð	tölvukunnátta	á	Robot,	Femdesign,	Revit,	Autocad		
	 ásamt	hefðbundnum	Office	pakka.	

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
•	 Almenn	hönnun	burðavirkis	fyrir	mannvirki.

Frekari	upplýsingar	veitir	Vignir	Jónsson	í	síma	859	50	90
Áhugasamir sendi umsókn á vignir@ssaga.is

Umsóknarfrestur er til 15. september.

Svæðisstjóri 
Borgarnesi
Vegagerðin auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra Vestursvæðis með aðsetur 
í Borgarnesi. Hlutverk svæðisstjóra hjá Vegagerðinni er að hafa yfirumsjón með starfsemi 
svæðis og framkvæmd á stefnu Vegagerðarinnar þar. 

Starfssvið
• Stjórnun á starfsemi og verkefnum svæðis
• Áætlanagerð og fjármál svæðisins
•	 Yfirumsjón	með	kaupum	á	ráðgjöf	og	útboði	verka	
 á svæðisvísu
•	 Framkvæmd	á	viðhaldi	og	þjónustu	vegakerfis	
 svæðisins
•	 Samskipti	við	opinbera	aðila	og	hagsmunaaðila
• Stefnumótun og seta í framkvæmdastjórn 
 Vegagerðarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Meistarapróf	í	verkfræði	eða	sambærileg	menntun	
	 sem	nýtist	í	starfi
• Marktæk stjórnunarreynsla
• Þekking og reynsla á sviði mannvirkjagerðar 
	 eða	í	sambærilegum	rekstri
•	 Skipulagshæfni,	frumkvæði	og	hæfni	til	að	vinna	sjálfstætt
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Góð	íslensku-	og	enskukunnátta	í	rituðu	og	töluðu	máli

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.   
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur	er	til	og	með	18.	september	2017.	Umsóknir	berist	Vegagerðinni	á	netfangið	
starf@vegagerdin.is.	Í	umsókninni	komi	fram	persónulegar	upplýsingar	ásamt	upplýsingum	
um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.
Æskilegt	er	að	starfsmaður	geti	hafið	störf	sem	fyrst.
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Hreinn	Haraldsson	vegamálastjóri	í	síma	522-1000.
Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	hefur	verið	tekin.

PÍPULAGNINGAMENN OG RAFVIRKJAR 

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar hvort sem um er að 
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, 
opinberar byggingar eða aðra mann-
virkjagerð sem og jarðgangagerð og 
jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis 
og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða 
til okkar kraftmikla og framsækna 
einstaklinga, með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu 
og erum stolt af starfsandanum og 
þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á 
Íslandi sem hefur bæði ISO 9001 
gæðavottun og OSHAS 18001 
öryggisvottun.

Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða 
öfluga rafvirkja og pípara, til starfa. 

Helstu verkefni ÍAV eru á höfuðborgarsvæðinu og 
suðurnesjum. Verkefnastaða er mjög góð og er um 
framtíðarráðningu að ræða. ÍAV hefur uppá að bjóða 
góða aðstöðu og aðbúnað. Einnig er rekið öflugt starfs-
mannafélag með reglulegum viðburðum

Rafvirkjar
Öll verk eru unnin í uppmælingu.

Píparar
Góð laun í boði
Uppmæling 

Nánari upplýsingar veitir Snæbjörn R. Rafnsson 
verkefnastjóri pípulagna í síma 660-6201 og Ásgeir 
Gunnarsson verkefnastjóri rafvirkja í síma 693-4310

Umsóknir óskast lagðar inn í gegnum heimasíðu ÍAV, 
www.iav.is

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106
Við breytum vilja í verk
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STÖRF Í BOÐI 
Í RÚMFATALAGERNUM  

BÍLDSHÖFÐA
Rúmfatalagerinn Bíldshöfða óskar eftir 
að ráða hresst og jákvætt fólk til starfa í 

metravörudeild, smávörudeild, baðdeild, 
fatadeild, húsgagnadeild  og á kassa.

Bæði fullt starf og hlutastarf í boði. 
Gott atvinnutækifæri sem býður 

upp á frábæra 
framtíðarmöguleika. 

Rúmfatalagerinn Bíldshöfða
 Vinsamlegast sendið ferilskrá á 

ivar.ivarsson@rfl.is 
eða hringið í síma 820-8011 (Ívar)

eða 842-8066 (Margrét) www.rumfatalagerinn.is

BÍLDSHÖFÐA
Rúmfatalagerinn Bíldshöfða
að ráða hresst og jákvætt fólk til starfa í 

metravörudeild,
fatadeild

Bæði fullt starf og hlutastarf í boði. 
Gott atvinnutækifæri sem býður 

Rúmfatalagerinn Bíldshöfða

STÖRF Í BOÐI
Í RÚMFATALAGERNUM  

BÍLDSHÖFÐA

NÝ VERSLUN

BÍLDSHÖFÐA 20

Brasserie Askur óskar eftir framleiðslufólki 
eða vönum einstaklingum við þjónustu

Um er að ræða fullt starf í vetur, unnið er á vöktum 2-2-3. 
Einnig er hlutastarf í boði. Við leitum að áhugasömum og 
duglegum einstakling með ríka þjónustulund til að bætast 
í hóp okkar.

Nánari upplýsingar 
veitir María í síma 
699-4198 eða á 
askur@askur.is

Yfirvélstjóri óskast  
á frystitogara

 
Reyktal þjónusta ehf. Leitar yfirvélstjóra á frystitogara.   
Góð enskukunnátta nauðsynleg.  Um er að ræða langtímastarf 
hjá traustu erlendu fyrirtæki.  Leitað er að vélstjóra með VFIII 
réttindi (á skip með minna en 3000 kW vélarafl) og reynslu af 
vélstjórn á togara.  

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með  
upplýsingum um menntun og fyrri störf, með tölvupósti til: 
reyktal@reyktal.is.  
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Óskarsson í síma 588-7666..

Reyktal þjónusta ehf. er umboðsaðili erlendra útgerða sem 
tengjast Eistasaltsríkjunum og Danmörku.  Aðallega er gert út 
á rækju í Barentshafi.

Húsasmiðjuna einkennir 
góður starfsandi og gott 
og öruggt starfsumhverfi

Umsóknir berist fyrir 
12. september í netfangið 
atvinna@husa.is

Vinsamlega takið 
fram hvaða starf 
sótt er um.

Vilt þú vera með okkur í liði?

Við leitum eftir fólki sem hefur mikla 
þjónustulund, góða samskiptahæfni og sýnir 
frumkvæði í starfi. 

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir  
haldgóðri þekkingu á viðkomandi vöruflokkum 
auk góðrar íslenskukunnáttu.

Timburráðgjafi í 
Grafarholti

Leitum að 
metnaðarfullum 
fagaðilum til starfa 
í Húsasmiðjunni 
Grafarholti.

Ábyrgðarsvið
• Ráðgjöf, sala og þjónusta 

við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Helgarstörf í 
Grafarholti

Um er að ræða störf 
í timburráðgjöf auk 
afgreiðslu í timbursölu.

Ábyrgðarsvið
• Ráðgjöf, afgreiðsla og 

þjónusta við viðskiptavini

Sölumaður í 
nýrri gólfefna- 
og hreinlætis-
tækjadeild í 
Skútuvogi

Leitum að metnaðar-
fullum aðila í 
framtíðarstarf.

Ábyrgðarsvið
• Ráðgjöf, sala og þjónusta 

við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Sölumaður í 
málningardeild í 
Skútuvogi

Viljum ráða öflugan 
sölumann til 
framtíðarstarfa.

Ábyrgðarsvið
• Ráðgjöf, sala og 

þjónusta við 
viðskiptavini

• Önnur 
tilfallandi 
störf

Spennandi störf hjá 
Húsasmiðjunni

Byggjum á betra verði
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Verkefnastjóri – Innri endurskoðun

Innri endurskoðun

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

Innri endurskoðun auglýsir eftir umsóknum um starf verkefnastjóra. Starfið felur m.a. í sér að leiða eða framkvæma 
stjórnsýslu-, rekstrar-, fjárhags- og reglufylgniúttektir og veita stjórnendum og starfsfólki ráðgjöf. 
Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar fer með fjármála- og stjórnsýslueftirlit hjá Reykjavíkurborg í umboði borgarráðs. 
Með störfum sínum leggur Innri endurskoðun mat á og bætir virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta hjá 
stofnunum og félögum í meirihlutaeigu borgarinnar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Símonarson, innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar, í síma 411 4601 eða í gegnum  
tölvupóstfangið hallur.simonarson@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 18. september nk.  
Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ber kennsl á og metur lykil áhættuþætti í starfsemi Reykja-   
 víkurborgar og fyrirtækja hennar og kemur með tillögur að   
 efni og uppbyggingu innri endurskoðunaráætlunar.
• Framkvæmd viðtala, yfirferð skjala, þróun og framkvæmd   
 kannana, gerð samantekta og vinnuskjala.
• Auðkenning, þróun og skráning endurskoðunaratriða og   
 tillagna til úrbóta á grundvelli sjálfstæðs mats á sviðum   
 sem eru til skoðunar.
• Greina eða aðstoða við að greina stjórnendum og stjórn frá  
 niðurstöðum úttekta og ráðgjafarverkefna með skriflegum   
 og munnlegum skýrslum.
• Kemur fram fyrir hönd Innri endurskoðunar í verkefnis-   
 teymum innan Reykjavíkurborgar og fyrirtækja hennar, á   
 fundum með stjórnendum og í samskiptum út á við.
• Önnur tilfallandi verkefni sem viðkomandi er falið af  
 innri endurskoðanda.

Hæfniskröfur:
• Framhaldsgráða í viðskiptafræði, opinberri stjórnsýslu eða  
 önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla á sviði innri endurskoðunar, ytri endurskoðunar,   
reksturs, bókhaldsvinnu, viðskiptagreiningar og/eða  
 áætlunarmats.
• Faggilding á sviði innri endurskoðunar (Certified Internal   
 Auditor – CIA eða önnur faggilding s.s. CGAP, CRMA eða   
 CISA) er kostur.
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Framúrskarandi hæfni í samskiptun. 
• Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Starfsmaður á skrifstofu menntasviðs

 Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri, leikskólakennari,   
 deildarstjóri og leikskólasérkennari á   
 Austurkór

· Aðstoðarmatráður og starfsmaður á Læk

· Leikskólakennari á Arnarsmára

· Leikskólakennari á Marbakka

· Leikskólakennari á Sólhvörfum

· Starfsmaður í skilastöðu á Núp

· Þroskaþjálfi, leikskólakennari og    
 aðstoðarmatráður á Efstahjalla

Grunnskólar

· Frístundaleiðbeinendur í Hörðuvallaskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Kópavogsskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla

· Frístundaleiðbeinendur og stuðningsfulltrúi í  
 Vatnsendaskóla

· Heimilisfræðikennari, frístundaleiðbeinendur,  
 kennari og stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Kennari í Kópavogsskóla

· Matreiðslumaður og frístundaleiðbeinendur  
 í Salaskóla

· Skólaliðar í Álfhólsskóla

Umhverfissvið

· Verkamenn hjá Kópavogsbæ

Velferðarsvið

· Forstöðumaður á heimili fatlaðra

· Starfsmaður í félagslega þjónustu aldraðra

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlaða

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

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. september 
n.k. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að 
sækja um starfið með því að senda ferilskrá og 
kynningarbréf á netfangið starf@tm.is 

Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og  öllum 
umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar veitir Arna Pálsdóttir, 
forstöðumaður persónutjóna  (arnap@tm.is) 

Persónutjónadeild hefur það hlutverk að tryggja 
hraða, faglega og vandaða úrvinnslu líkams- og 
ferðatjóna viðskiptavina TM. Einstaklingar sem 
eru jákvæðir og hafa til að bera frumkvæði, 
kraft og útsjónarsemi ásamt framúrskarandi 
samskiptahæfileikum eru hvattir til að sækja um 
starfið.  

Starfssvið:

· Almenn afgreiðsla í persónutjónum

· Samskipti og þjónusta við viðskiptavini,   
 lögmannsstofur og samstarfsaðila

· Gagnaöflun, útreikningar og greiðsla kostnaðar

Hæfniskröfur:

· Háskólamenntun eða önnur haldbær  
 menntun sem nýtist í starfi

· Þekking á vátryggingarétti og skaðabótarétti  
 er kostur en ekki skilyrði

· Góð tölvuþekking og tölvulæsi ásamt góðri  
 íslensku- og enskukunnáttu

· Rík þjónustulund

· Sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni til að vinna  
 vel í hópi og undir álagi

· Nákvæmni í starfi og markviss og fagleg vinnubrögð 

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir  
hans okkar megin viðfangsefni. 

Það er markmið okkar að viðskiptavinir upplifi í samskiptum 
við TM að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn 
áföllum. Að viðskiptavinurinn sé rétt tryggður á hverjum tíma 
og fái framúrskarandi þjónustu við úrlausn sinna mála hvort 
heldur við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum eða 
greiðsluþjónustu.

TM hefur staðið efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni í 
fjórtán skipti af sautján og er það íslenska fyrirtæki sem oftast 
allra hefur hlotið viðurkenninguna.

TM leggur áherslu á jafnréttismál og hefur 
verið með jafnlaunavottun frá árinu 2014 sem 
staðfestir að fyrirtækið greiðir konum og 
körlum sömu laun fyrir jafn verðmæt störf. 

Starfsmaður
persónutjóna

TM // Síðumúla 24 // Sími 515 2000 // tm@tm.is // www.tm.is

Tryggingamiðstöðin óskar eftir að ráða 
starfsmann í persónutjónadeild félagsins. 



Laus störf í Lágafellsskóla
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ leitar að starfsmönnum

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi?  
Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi sem 
vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í  
krefjandi verkefnum? Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er 
heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingar-
stefnunnar. Starfsemi skólans fer fram í tveimur bygging-
um þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur í útibúi skólans, 
Höfðabergi, ásamt 5 ára leikskóladeildum. 
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem  
gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru  
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. 
Vegna veikindaforfalla vantar okkur kennara til starfa, 
tímabundið. 

Umsjónarkennsla á yngsta stigi. Starfshlutfall 100% frá  
5. október í nokkrar vikur. 
Stærðfræði- og náttúrukennsla á unglingastigi.  
Starfshlutfall 100% í nokkrar vikur. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax. 

Jafnframt eru lausar stöður: 
• Skólaliða 
• Afleysing í eldhús tímabundið í nokkrar vikur 
• Hlutastörf frístundaleiðbeinenda 

Frekari upplýsingar um störfin má finna á www.mos.is og 
www.lagafellsskoli.is en þar eru hæfnikröfur

Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2017.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi SNS og viðkomandi 
stéttarfélags. Upplýsingar um störfin veitir  
Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 525-9200 eða  
896-8230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðila berist með tölvupósti á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is.  
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf frístundaleiðbeinenda í grunnskólum Kópavogs

Í dægradvölum grunnskóla Kópavogs er boðið upp á frístundastarf eftir að hefðbundnum skóladegi 
lýkur fyrir börn í fyrsta til fjórða bekk. Frístundin er hluti af starfi grunnskólanna og þar er lögð áhersla 
á frjálsan leik og óformlegt nám barna með virkri þátttöku í tómstundastarfi í öruggu umhverfi. Starf 
frístundaleiðbeinanda er lifandi og skemmtilegt. Unnið er í hópastarfi og öðru faglegu starfi samkvæmt 
starfsáætlun og dagskipulagi. Frístundaleiðbeinendur láta sig varða velferð og vellíðan barna og leiðbeina 
þeim í samskiptum innan hópsins. Gerð er krafa um að viðkomandi hafi áhuga á að starfa með börnum auk 
góðs frumkvæðis að leik og viðfangsefnum barna.
 

Starf frístundaleiðbeinanda hentar mjög vel samhliða námi.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu Kópavogsbæjar þar sem þau eru auglýst undir nafni 
viðkomandi skóla. Eingöngu er hægt að sækja um rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.

Viltu vinna 
skemmtilegt frístundastarf með börnum?

Bókbindari eða vanur 
aðstoðarmaður í bókband

Pixel prentþjónusta óskar 
eftir að ráða til sín starfs-
fólk í frágangsdeild.
Fullt starf eða hlutastarf er í boði.
Umsóknum skal skilað á netfangið 
hlynur@pixel.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. sept.

Óska Eftir Bílstjóra
Viðkomandi þarf að hafa meirapróf, vinnuvélaréttindi

getað bjargað sér í smáviðgerðum og hafa ríka þjónustulund,
25 ára eða eldri, hreint sakavottorð, 
reglusamur og stundvís skilyrði.

Um 100% starf er að ræða og þarf
viðkomandi þarf að geta haað störf  jótlega.

Umsókn skal send fyrir 10. sept
á netfangið info@taeki.is
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Lögmaður 

Embætti borgarlögmanns

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

Embætti borgarlögmanns auglýsir laust starf lögmanns hjá embættinu.
Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í starfsumhverfi þar sem reynir á góða alhliða þekkingu á flestum réttarsviðum  
lögfræðinnar. Áhersla er lögð á símenntun og miðlun þekkingar milli starfsmanna. Embætti borgarlögmanns er með  
aðsetur í Ráðhúsi Reykjavíkur og þar eru stöðugildi átta lögmanna auk skrifstofustjóra.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag lögfræðinga.

Nánari upplýsingar veitir Ebba Schram, staðgengill borgarlögmanns, í síma 411 4100 eða í gegnum tölvupóstfangið  
ebba.schram@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 20. september nk.  
Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Helstu verkefni:
- Lögfræðilegar álitsgerðir og ráðgjöf til borgarstjórnar,
 borgarráðs, borgarstjóra, stofnana og fyrirtækja  
 Reykjavíkurborgar
- Undirbúningur dómsmála og málflutningur
- Meðferð stjórnsýslukæra
- Samningagerð
- Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er  
 gegn Reykjavíkurborg
- Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga

 Menntunar- og hæfniskröfur:
- Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði
- Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi 
- Talsverð reynsla af málflutningi
- Góð færni til framsetningar máls í ræðu og riti
- Skipuleg og fagleg vinnubrögð
- Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
- Lipurð og færni í samskiptum

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.  

Umsóknarfrestur er til 18. september nk.  

Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið  
starf@DMR.is merkt lögfræðingur. 

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningar-
bréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu 
umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna 
starfinu.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í  
6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 
Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast sam-
kvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.

Dómsmálaráðuneytið
Sölvhólsgötu 7
101 Reykjavík
Sími 545 9000

Dómsmálaráðuneytið auglýsir eftir reynslumiklum lögfræðingi til starfa á skrifstofu 
réttinda einstaklinga. Leitað er að einstaklingi sem getur tekið þátt í og leitt víðtækt 
samráð og samstarf á sviði mannréttinda innanlands sem utan. Starfið felst einkum 
í vinnu á sviði mannréttindamála, vinnu við mótun frumvarpa og reglna, sem og 
umsjón og framkvæmd alþjóðasamninga. 

Lögfræðingur hjá dómsmálaráðuneytinu

ÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐ D

•	 Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- 
eða	meistaraprófi	

•	 Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla 
sem lögfræðingur

•	 Góð þekking og reynsla á réttarsviði 
mannréttinda 

•	 Þekking og reynsla af störfum innan 
stjórnsýslunnar æskileg

•	 Þekking á starfsemi Sameinuðu  
þjóðanna og Evrópuráðsins æskileg

•	 Þekking eða reynsla af stefnumótun 
æskileg

•	 Mjög gott vald á íslensku og færni til að 
tjá sig í ræðu og riti

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

•	 Þekking á einu norðurlandamáli æskileg
•	 Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
•	 Mjög góð forystu- og samskiptahæfni 

Sölumaður fyrir sérblað / bækling óskast
Óskum eftir aðila sem er vanur sölumennsku.  Um er að ræða sölu á 

blaðaauglýsingum og einnig vinna við viðtöl o.þ.h. sem tilheyrir.   
Um er að ræða sérblað í ferðaþjónustu fyrir erlenda aðila.

Aðeins aðili sem getur unnið sjálfstætt og getur byrjað strax, með 
gott frumkvæði og áhuga og er duglegur, kemur til greina.

Réttur aðili á möguleika á góðum tekjum, þar sem eingöngu er um að 
ræða háa árangurstenda þóknun.     

Vinsamlega sendu okkur þínar upplýsingar á netfangið :  
starf@travelandleisure.is

Hópferðabílstjórar 
óskast

Teitur Jónasson ehf. óskar eftir hópferðabílstjórum  
í fullt starf eða hlutastarf.

Umsækjendur þurfa að hafa aukin ökuréttindi  
(D-réttindi) og framvísa hreinu sakavottorði.

Upplýsingar gefur Jóhanna Gunnarsdóttir. 
Sími 515 2726

Netfang: johanna@teitur.is

Skíðasvæðaöryggisfulltrúi
Akureyrarbær óskar eftir að ráða Skíðasvæðaöryggis-
fulltrúa til starfa á skíðasvæðið í Hlíðarfjalli. Hlíðarfjall er 
vinsælasta skíðasvæði Íslands og er árlega heimsótt af 
tugþúsundum landsmanna til þess að renna sér á skíðum  
og snjóbrettum. Um framtíðarstarf er að ræða.  

Helstu verkefni eru:
• Mat og eftirlit með snjóflóðahættu
• Eftirlit og merkingar á skíðabrekkum
• Sinnir sjúkraflutningum á skíðasvæðinu
• Vinna við snjóframleiðslu
• Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur: 
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Level-1 snjóflóðanámskeið nauðsynlegt
• Vettvangshjálp í óbyggðum - WFR æskilegt
• Sterk skíða- eða snjóbrettakunnátta nauðsynleg
• Vilji og geta við að vinna við erfiðar aðstæður
• Grunnþekking á notkun helstu tölvuforrita æskileg 
• Ökupróf nauðsynlegt 
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor
  og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans
  samrýmist starfinu

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is  þar sem sótt er um 
rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2017

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í 
heimilislækningum ásamt sálfræðingi, félagsráðgjafa, 
hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, riturum og 
aðstoðarmönnum. Hafin er innleiðing heildstæðrar 
teymisvinnu í sjúklingamóttöku sem byggir á náinni 
samvinnu fagstétta þar sem samfelld, persónuleg 
þjónusta við skjólstæðinga er höfð að leiðarljósi. Um 
er að ræða spennandi vettvang fyrir lækni sem áhuga 
hefur á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Nánari 
upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef 
Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).

Nánari upplýsingar
Svava Kristín Þorkelsdóttir - 585 1300 
svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is  
Ragnar Logi Magnason - 585 7600 

Helstu verkefni og ábyrgð
  Almennar lækningar
  Heilsuvernd
  Vaktþjónusta
  Kennsla nema
  Þátttaka í vísindarannsóknum, gæða- og   
  umbótaverkefnum

Hæfnikröfur
  Sérfræðimenntun í heimilislækningum
  Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð  
  vinnubrögð
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
  Reynsla af teymisvinnu er kostur
  Góð íslenskukunnátta skilyrði

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt gögnum sem staðfesta menntun, fyrri störf og vísinda- og 
kennslustörf. Þau gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði. Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið.
Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi 
(www.starfatorg.is). 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Sérfræðingur í heimilislækningum
Heilsugæslan Grafarvogi
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í heimilislækningum við Heilsugæsluna Grafarvogi. Um er að ræða 
100% ótímabundið starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2017

AUGLÝSING UM 
DEILISKIPULAGS-
BREYTINGAR Í GARÐABÆ

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með 
kynningu á breytingum eftirfarandi 
deiliskipulagsáætlana í samræmi við 1.mgr. 
43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

• Suðurhraun 1 og 3. Tillaga að 
  breytingu á deiliskipulagi Molduhrauns.  
  Tillagan gerir ráð fyrir því að grunnflötur 
  húss getur orðið allt að 60 % af stærð 
  lóðar í stað 40 % og að nýtingarhlutfall 
  geti orðið allt að 1 í stað 0,6. Ennfremur 
  er gert ráð fyrir breytingu á grein 2.3. í 
  skilmálum þannig að hægt sé að veita 
  byggingarleyfi fyrir færri bílastæðum á 
  lóð en skilmálar miða við ef sýnt sé fram 
  á hvernig bregðast megi við ef aðstæður 
  breytast sem kalla á fleiri stæði.

• Hlið.  Tillaga að breytingu á 
  deiliskipulagi Hliðs.
  Tillagan gerir ráð fyrir því að 
  byggingarreitur c færist til norðurs og 
  verður vestan við núverandi íbúðarhús.

Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá  1. september 
2017 til og með 16. október 2017.  Þær eru 
einnig aðgengilegar á heimasíðu 
Garðabæjar www.gardabaer.is.  

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillögurnar.  Frestur til þess að skila inn 
athugasemdum rennur út 16. október 2017.

Skila skal athugasemdum á 
bæjarskrifstofur Garðabæjar og skulu þær 
vera skriflegar og undirritaðar.  Þeir sem 
ekki gera athugasemdir við tillögurnar fyrir 
tilskilinn frest teljast samþykkir þeim.
 
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Upplýsingar veitir Inga Björg Hjaltadóttir ráðgjafi hjá Attentus  

mannauður og ráðgjöf, inga@attentus.is  

Umsóknir óskast fylltar út á attentus.umsokn.is  

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2017

Starfslýsing
Samstarf við fyrirtæki um markaðssetningu erlendis 
• Tengslamyndun og öflun þekkingar á fyrirtækjum og lausnum
• Gerð áætlana um kynningu á fyrirtækjum og lausnum erlendis
• Gerð markaðsefnis fyrir hverja atvinnugrein 

Samstarf við samtök, sendiráð og stofnanir 
• Öflun/miðlun upplýsinga um fyrirtæki og fyrirtækjahópa
• Miðlun upplýsinga til fyrirtækja og fyrirtækjahópa
• Öflun upplýsinga um tölfræði og markaði
• Skipulag viðburða erlendis

Kröfur um menntun og hæfni
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla á íslensku atvinnulífi
• Þekking og reynsla af markaðsstarfi erlendis
• Góð tungumálakunnátta
• Áhugi á fólki og íslenskum fyrirtækjum
• Mjög góðir samskiptahæfileikar

Íslandsstofa leitar að verkefnastjóra á svið Iðnaðar & þjónustu.  
Starfið felst í að efla og þróa útflutningsþjónustu sviðsins.

Hlutverk sviðs iðnaðar og þjónustu er að auka vitund, áhuga og eftirspurn erlendis eftir vörum, 

þjónustu og sérfræðiþekkingu íslenskra fyrirtækja. Við styðjum við markaðsstarf og kynnum 

lausnir þeirra fyrir erlendum aðilum. Við vinnum með fyrirtækjum og hagsmunaaðilum að því 

að meta þarfir starfsgreinahópa varðandi erlenda markaðssókn og köllum innlenda jafnt sem 

erlenda sérfræðinga til ráðgjafar. Við söfnum hagnýtum upplýsingum og framleiðum markaðs-

efni sem eykur trúverðugleika gagnvart erlendum viðskiptavinum. 

Lykilþáttur í starfi sviðsins er samvinna við atvinnulífið og stuðningsumhverfið, með aðstoð 

fagráðs iðnaðar og þjónustu.
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Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Hagaskóli – endurnýjun nemendasalerna,  
útboð nr. 14057.

• Hólabrekkuskóli áfangi 4. Endurnýjun á 
veðurkápu, útboð nr. 14058.

• Brautarholt, Sóltún, Seljavegur.  
Frágangur gönguleiða, Útboð 14059.

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

__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. og Veitur ohf. óska eftir tilboðum í
verkið:

Grandagarður 12-14
Úrbætur á gönguleiðum

Verkið felst í endurnýjun yfirborðs fyrir framan
Grandagarð 14 ásamt gönguleiðum fyrir framan
Grandagarð 12, hafnarvogina, og yfir aðkomu að
Bótarbryggju. Verktaki skal einnig annast jarðvinnu,
leggja holræsa- og fjarskiptalagnir ásamt því að leggja
ídráttarrör.

Umfang verks:
· Upprif 1.500 m2

· Púkkmulningur, 10-20 cm lag, 450 m2

· Malbikun, 8-10 cm þykkt, 620 m2

· Hellu- og steinlögn, 720 m2

· Regn- skólplagnir 45 m
· Lagnaskurðir (fjarskipti og ídráttarrör), 50 m

Útboðsgögnin verða afhent hjá Hnit verkfræðistofu
h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 5. september n.k.

Tilboðum skal skila til Skrifstofu Faxaflóahafna sf. ,
Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík fyrir klukkan 11:00,
þriðjudaginn 19. september. Tilboð verða opnuð á
sama stað og tíma.

Verklok eru 15. nóvember 2017.

Tannlæknastofa 
Aðstoðarmaður tannlæknis óskast til starfa í afleysingar á tann-
læknastofunni Vegmúla 2. Um er að ræða fullt starf til eins árs. 

Vinnutíminn er til 17 virka daga. Þarf að geta hafið störf 1. okt. 2017.

Umsóknir og ferilskrá sendist á vegmuli2@gmail.com,  
fyrir 15. september.

Krabbaveiðar í Faxaflóa
Leyfi til veiða á kröbbum í  

innanverðum Faxaflóa fiskveiðiárin 
2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020

02.09.2017
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um 3 leyfi til veiða á 
kröbbum í Faxaflóa fiskveiðiárin 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020 sbr. reglugerð nr. 1070/2015, um veiðar á 
kröbbum í innanverðum Faxaflóa.

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu í gegnum Ugga, 
upplýsingagátt Fiskistofu.  Skal umsóknum fylgja  
upplýsingar um fyrri veiðar á kröbbum, hvar veiðar  
eru fyrirhugaðar og gerð gildra.

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2017

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

AUGLÝSING UM ÚTGÁFU FRAMKVÆMDALEYFIS 
OG ÁLIT SKIPULAGSSTOFNUNAR

 Stapafell
Efnistaka í Stapafelli í Grindavík

Í samræmi við ákvæði skipulagslaga nr. 123 frá 2010 veitti 
Grindavíkurbær, þann 1. september 2017, Ístak hf. fram-
kvæmdaleyfi fyrir efnistöku í Stapafelli sem liggur innan 
sveitarfélagamarka Grindavíkur. Skipulagsnefnd Grindavíkur 
samþykkti umsókn Ístaks hf. um framkvæmdaleyfið á fundi 
nefndarinnar þann 21. ágúst 2017 og bæjarstjórn  
Grindavíkur á fundi sínum þann 29. ágúst 2017. 
Álit Skipulagsstofnunar um umhverfisáhrif framkvæmdar-
innar, skv. ákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106 
frá 2000,  liggur fyrir í áliti Skipulagsstofnunar frá 10. júlí 
2017. Í álitinu er fjallað um „ Efnistaka Ístaks í Stapafelli, 
Grindavíkurbæ“
Framkvæmdaleyfið og tengd gögn má nálgast á heimasíðu 
Grindavíkurbæjar undir vefslóðinni www.grindavik.is eða 
hjá skipulagsfulltrúa á netfangið armann@grindavik.is eða í 
síma 4201100

Í samræmi við 4. gr. laga nr. 130 frá 2011, um úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála, er vakin athygli á því að þeir 
sem eiga lögvarinna hagsmuna að gæta sem og umhverfis- 
og útivistarsamtök með minnst 30. félaga, enda samrýmist 
tilgangi samtakanna að gæta þeirra hagsmuna sem kæran 
lýtur að, geta kært útgáfu leyfisins innan mánaðar frá  
birtingu auglýsingar í lögbirtingablaðinu sem er fyrirhuguð  
3. nóvember nk. til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlinda mála, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík, sjá nánar 
heimasíðu nefndarinnar uua.is. 

Grindavík, 2. september 2017.

F.h. Grindavíkurbæjar, 
Ármann Halldórsson 

Skipulagsfulltrúi

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Landsbankinn leitar arkitekta til að hanna 
nýbyggingu bankans við Austurbakka 2  
í Reykjavík. 

Að flatarmáli verður byggingin 14.500 m² ofan-
jarðar og um 2.000 m² í kjallara, auk bílakjallara 
sem mun nýtast öllu svæðinu við Austurhöfn. 
Landsbankinn hyggst nýta um 10.000 m² af 
húsinu undir eigin starfsemi. Á jarðhæð er gert 
ráð fyrir rými fyrir verslun og þjónustu, þ.m.t. 
móttöku og afgreiðslu fyrir bankann. Nánari 
lýsing er í deiliskipulagi sem er aðgengilegt á vef 
Reykjavíkurborgar.

Óskað er e�ir að arkitektar sem hafa áhuga á 
að hanna húsið sendi bankanum tölvupóst á 
neðangreint netfang. Í tölvupóstinum þurfa að 
koma fram upplýsingar um fyrri verk, árangur 
í samkeppnum, reynslu og starfsmanna�ölda 
viðkomandi arkitektastofu auk annarra viðeigandi 
upplýsinga. 

Landsbankinn mun í kjölfarið velja 3-5 arkitekta-
stofur eða arkitektateymi til að skila frumtillögum 
að hönnun hússins. Þeir arkitektar sem valdir 
verða til þátttöku fá þóknun fyrir tillögu sína. 
Bankinn leggur í kjölfarið mat á tillögurnar og 
velur sér samstarfsaðila við endanlega hönnun 
hússins. Áætlaður skilafrestur á tillögum e�ir 
val á 3-5 arkitektateymum er um tveir mánuðir. 
Landsbankinn áskilur sér einnig rétt til að hafna 
öllum tillögum.

Tölvupóstur með fyrrgreindum upplýsingum  
þarf að hafa borist Landsbankanum á pdf-formi  
á netfangið austurbakki@landsbankinn.is  
eigi síðar en mánudaginn 18. september nk.

Landsbankinn  •  landsbankinn.is  •  410 4000

Landsbankinn auglýsir 
eftir arkitektum vegna 

nýbyggingar
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OPIÐ HÚS MÁNUD. 4. SEPT KL. 17-18 – VERIÐ VELKOMIN.
Glæsilegt 316 fm. vel skipulagt einbýlishús á 2 hæðum með 
rúmgóðum bílskúr í Fossvogi. Húsið er í góðu ástandi og hefur 
verið endurnýjað á glæsilegan hátt. Lóðin í kringum húsið var að 
öllu leyti endurhönnuð árið 2006. Verð: 139 m.  Uppl. gefur  
Ísak V. Jóhannsson í s: 822-5588 eða isak@tingholt.is

VOGALAND 7, REYKJAVÍK

Viðar Marinósson  
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Bæjarlind 14  |  201 Kópavogur  |  512 3600  |  tingholt.is

Námsleyfi grunnskólakennara 
og skólastjórnenda skólaárið 

2018–2019
Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum um námsleyfi 
grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla skólaárið 2018–2019. 
Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við úthlutun verði sett í forgang 
nám sem tengist: 

• skóla margbreytileikans
• heilsueflandi skólastarfi

Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. 

Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is. Umsóknir á 
öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið við viðbótargög-
num og því verða allar upplýsingar að koma fram í umsókninni. 
Umsóknarfrestur er til og með 2. október 2017. 

Umsækjandi sem æskir námsleyfis skal að lágmarki fullnægja 
eftirfarandi skilyrðum, sbr. reglur um Námsleyfasjóð: 

a) Hafa, þegar sótt er um námsleyfi, gegnt starfi í 10 ár samtals við 
kennslu, ráðgjöf eða stjórnun í grunnskóla á Íslandi, í eigi minna 
en hálfu starfi, og verið samfellt í starfi sl. fjögur ár, enda hafi 
verið greitt fyrir umsækjanda í sjóðinn. 

b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða aðila sem stofnað 
er til með samstarfi sveitarfélaga og taka laun samkvæmt kjara- 
samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasam-
bands Íslands vegna grunnskólans. 

c) Ljúka á námstímanum 60 ECTS eininga háskólanámi, eða jafn-
gildu háskólanámi, miðað við 1/1 námsleyfi, og skal námið miða 
að því að nýtast viðkomandi í því starfi sem hann er ráðinn til að 
sinna.

Með umsókn þarf að berast staðfesting sveitarfélags, eða eftir  
atvikum rekstraraðila skóla, um að skilyrðum a) og b) liðar hér 
að ofan sé uppfyllt á þar til gerðu eyðublaði sem nálgast má á 
heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Reglur um Námsleyfasjóð og viðmiðunarreglur um laun í námsleyfi 
er að finna á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga og eru 
umsækjendur hvattir til að kynna sér þær. 

Við mat á umsóknum er haft til hliðsjónar hversu vel hún er 
rökstudd, hversu skýr markmið hennar eru, hvernig námið nýtist 
umsækjanda í núverandi starfi og stofnuninni sem hann vinnur hjá 
eða skólakerfinu í heild.

Stefnt er að því að svarbréf berist umsækjendum eigi síðar en um 
miðjan desember 2017.

Nánari upplýsingar veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða 
í tölvupósti á klara.e.finnbogadottir@samband.is

Suðurlandsbraut 48 • 108 Reykjavík • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is 

Baldvin Ómar Magnússon - Löggiltur fasteignasali

Um er að ræða fallegt einbýlishús við Baldursgarð í Keflavík.
4 góð svefnherbergi, stór stofa , gott eldhús og borðstofa og stór 
bílskúr. Húsið er almennt í góðu viðhaldi og fallegur garður og 
verönd með heitum pott við húsið. Allar nánari upplýsingar veitir 
Baldvin Ómar í s: 898-1177 eða á skrifstofu Húseignar í s: 585-0100

Baldursgarður 3, Keflavík
Opið hús mánudaginn 4. sept. kl. 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS

Tónlistarsjóður Rótarý á Íslandi auglýsir eftir 
styrkumsóknum. Sjóðurinn veitir ungu fólki, 
sem skarað hefur fram úr á einhverju sviði 

tónlistar og stefna á að gera tónlist að meginstarfi, 
viðurkenningu í formi fjárstyrks til frekara náms.

Styrkurinn verður veittur í janúar 2018 
og er að upphæð kr. 800.000.

Umsóknarfrestur er til 8. október n.k.
Umsóknum skal skilað til skrifstofu Rótarý á 
Íslandi, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. 

rotary@rotary.is. 
Sjá nánar á www.rotary.is

Styrkur Tónlistarsjóðs Rótarý

Orlofshús á Akureyri
Mjög gott orlofshús á frábærum stað gegnt Akureyri, stórkostlegt 
útsýni er frá húsinu til flestra átta og óvíða fegurra. Um er að ræða 
vandað orlofshús með fjórum svefnherbergjum, gólfflötur hússins 
er 93fm. en vegna þess hve þakhalli er mikill er gólffötur talsvert 
stærri. Glæsileg eign á góðum stað, ýmis skipti koma til greina. 
Nánari uppl. á skrifstofu Fasteignasölu Akureyrar. 

Fasteignasala Akureyrar - Sími 460 5151 - Arnar Guðmundsson Lögg. Fast.Fasteignasala Akureyrar | S. 460 5151 | Arnar Guðmundsson Lögg. Fast.

Fosshóll Hótel og ferðaþjónusta 
Svona tækifæri bjóðast bara einu sinni!!!

Höfum fengið í einkasölu einstakt uppbyggingartækifæri í 
íslenskri ferðaþjónustu, rekstur gistihússins við Goðafoss í 
Bárðardal.

ÓSKAST TIL LEIGU

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

Fullbúið skrifstofuhúsnæði óskast 
til leigu fyrir Dómstólasýslu

20629 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir Dómstólasýslu.  
Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 5 ára,  
fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða 
staðsetningu, gott aðgengi og næg bílastæði  
Æskilegt er að húsnæðið og staðsetning þess gefi möguleika á 
framleigu um allt að 5 ár í senn og framtíðarmöguleika á leigu 
skrifstofuhúsnæðis fyrir Dómstólasýslu, umfram núverandi 
húsrýmisþörf.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um  200 fermetrar 
(brúttó) skrifstofuhúsnæði.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is  laugardaginn, 2. september, 2017.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu og 
bílastæðum.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 20629 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 12. september en svarfrestur er 
til og með 15. september. 
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og stað-
setning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 
19. september 2017.
Merkja skal tilboðin; nr. 20629 – Leiga á húsnæði fyrir  
Dómstólasýslu 
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum 
um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr.  a. lið 1. mgr. 6a. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda  
eftirfarandi upplýsingar um

•	 Afhendingartíma	húsnæðis
•	 Staðsetningu,	stærð	húsnæðis	og	tillöguteikningar
•	 Fjölda	bílastæða,	aðkomu	að	lóð	og	byggingu,	
•	 Leiguverð	per/m2	og	heildarleiguverð
•	 Húsgjöld
•	 Gildandi	deiliskipulag	svæðis	þ.e.	lóðar	og	aðlægra	lóða
•	 Tilvísun	í	gildandi	aðalskipulag
•	 Önnur	atriði	eftir	tegund	verkefnis

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Raunfærnimat
í hljóðvinnslu 

 
Starfar þú við upptökur,  

   hljóðvinnslu eða mögnum 
og hefur gert það í nokkur ár? 

 
    Kynningarfundur um raunfærnimat í
    hljóðvinnslu verður á Stórhöfða 27 
    þriðjudaginn 5. september kl. 17:00. 
  

“          Markmiðið með raunfærnimati
            er að meta færni og gefa út 
                staðfestingu á henni.
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá 
     Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  

           www.rafnam.is - Raunfærnimat 
eða í  síma 580 5256 
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LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

519 5500
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

2 herbergi 58.8 fm

Frábær fyrstu kaup

Sigurður Fannar fasteignasali

Hraunbær 44

28.800.000

110 Reykjavík
Íbúð Mikið endurnýjuð

 897 5930

4 herbergi 150 fm

Glæsileg sérhæð

Sigurður Fannar fasteignasali

Flókagata 69

79.900.000

105 Reykjavík
Íbúð Íbúð í bílskúr

 897 5930

Opið hús mán 2. sep. kl 17:30-18:00

2 herbergi 70.1fm

Endaíbúð með suðursvölum

Sigurður Fannar fasteignasali

Þúfubarð 13

29.900.000

220 Hafnarfjörður
Íbúð Góð fyrstu kaup

 897 5930

4 herbergi 66,1 fm

Frábær staðsetning

Brandur fasteignasali

Ránargata 9

37.900.000

101 Reykjavík
Íbúð Falleg miðbæjareign

897 1401

4-5  herbergi 213 fm

Glæsilegt útsýni

Brandur fasteignasali

Laugarásvegur 23

99.900.000

104 Reykjavík
Einbýli Laust strax

897 1401

Opið hús mán 2. sep. kl 17:30-18:00

???

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

4 herb.

Glæsileg hæð í Vesturbænum

109,5 fm Góð staðsetning

Sólvallagata 66

55.900.000

101 Reykjavík
Íbúð ???

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

4 herb.

Mikið endurnýjað hús og íbúð

111,1 fm Sér inngangur

Barmahlíð 13

56.400.000 

105 Reykjavík
Íbúð

5 herbergi 149 fm

Glæsileg íbúð á efstu tveimur hæðunum 

Þóra fasteignasali

Básbryggja 13

57.500.000

110 Reykjavík
Íbúð-2 hæðir Rúmgóðar s-vestur svalir

 777 2882

Opið hús sun. 3. sept  kl 15.00-15.30

3 herb. 86 fm

Glæsilegar stofur og góð lofthæð

Þóra fasteignasali

Njálsgata 79

46.900.000

101 Reykjavík 
Íbúð Björt og falleg miðbæjaríbúð

 777 2882

Opið hús mið. 6. sept. kl 17.00-17.30

3 herbergi 80 fm

Falleg íbúð í tvíbýlishúsi 

Þóra fasteignasali

Fífumhvammur 25 

32.900.000

200 Kópavogur
Íbúð Sér inngangur og verönd

 777 2882

Opið hús mán. 4. sept. kl 17.30-18.00

6-8 herbergi 190 fm

Fjölskylduvænt parhús með suðurgarði

Þóra fasteignasali

Karlagata 10

89.900.000

105 Reykjavík 
Parhús Frábær staðsetning

 777 2882

Opið hús sun. 3. sept kl. 14.00-14.30

3-4 herbergi 70 fm

Falleg 3-  herbergja íbúð 

Úlfar Þór fasteignasali

Víðimelur 78 107 Reykjavík
Íbúð á efstu hæð.   Risherbergi 

897 9030
39.900.000

234,2 fm

Þrjár íbúðir í fallegu húsi á þessum eftirsótta stað

Úlfar Þór fasteignasali

Ljósvallagata 14 101 Reykjavík
3 íbúðir Tvær 4 herb. og ein 3 herb.

897 9030
150.000.000

Áhugaverð eign í hjarta miðbæjarins.

6 herb. 148,2 fm

Laugavegur 101 Reykjavík
Einbýlishús 2 íbúðir ásamt bygginareit

Héðinn fasteignasali 848 4806

Opið hús mán. 4. sept. kl 17:30-18

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

3 herbergi 80,6 fm

Brávallagata 18 101 Reykjavík
Íbúð á 1. hæð Falleg 3 herbergja íbúð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Opið hús mið. 6. sept. kl 17;30-18:00Opið hús sun 3. sept. kl. 15.00-15.30 Opið hús mið. 6. sept. kl. 17.30-18.00

42.900.000

FASTEIGN 
OG REKSTUR

Borg fasteignasala kynnir til sölu fasteign og rekstur Draugasafns og Álfasafnsins ásamt því 
að rekstur og fasteign á gistiheimilinu Art Hostel.
 
Heildarstærð á húsnæðinu er 3.107 fermetrar og staðsett á fallegum stað við sjávarkantinn. 
Húsnæðið er að hluta til endurnýjað.
 
Fjárfestinga tækifæri í ferða og afþreyingaþjónustu á Stokkseyri.

Hafnargata 9 Stokkseyri

Brandur Gunnarsson fasteignasali          897 1401

TIL SÖLU 



LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

519 5500
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

2 herbergi 58.8 fm

Frábær fyrstu kaup

Sigurður Fannar fasteignasali

Hraunbær 44

28.800.000

110 Reykjavík
Íbúð Mikið endurnýjuð

 897 5930

4 herbergi 150 fm

Glæsileg sérhæð

Sigurður Fannar fasteignasali

Flókagata 69

79.900.000

105 Reykjavík
Íbúð Íbúð í bílskúr

 897 5930

Opið hús mán 2. sep. kl 17:30-18:00

2 herbergi 70.1fm

Endaíbúð með suðursvölum

Sigurður Fannar fasteignasali

Þúfubarð 13

29.900.000

220 Hafnarfjörður
Íbúð Góð fyrstu kaup

 897 5930

4 herbergi 66,1 fm

Frábær staðsetning

Brandur fasteignasali

Ránargata 9

37.900.000

101 Reykjavík
Íbúð Falleg miðbæjareign

897 1401

4-5  herbergi 213 fm

Glæsilegt útsýni

Brandur fasteignasali

Laugarásvegur 23

99.900.000

104 Reykjavík
Einbýli Laust strax

897 1401

Opið hús mán 2. sep. kl 17:30-18:00

???

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

4 herb.

Glæsileg hæð í Vesturbænum

109,5 fm Góð staðsetning

Sólvallagata 66

55.900.000

101 Reykjavík
Íbúð ???

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

4 herb.

Mikið endurnýjað hús og íbúð

111,1 fm Sér inngangur

Barmahlíð 13

56.400.000 

105 Reykjavík
Íbúð

5 herbergi 149 fm

Glæsileg íbúð á efstu tveimur hæðunum 

Þóra fasteignasali

Básbryggja 13

57.500.000

110 Reykjavík
Íbúð-2 hæðir Rúmgóðar s-vestur svalir

 777 2882

Opið hús sun. 3. sept  kl 15.00-15.30

3 herb. 86 fm

Glæsilegar stofur og góð lofthæð

Þóra fasteignasali

Njálsgata 79

46.900.000

101 Reykjavík 
Íbúð Björt og falleg miðbæjaríbúð

 777 2882

Opið hús mið. 6. sept. kl 17.00-17.30

3 herbergi 80 fm

Falleg íbúð í tvíbýlishúsi 

Þóra fasteignasali

Fífumhvammur 25 

32.900.000

200 Kópavogur
Íbúð Sér inngangur og verönd

 777 2882

Opið hús mán. 4. sept. kl 17.30-18.00

6-8 herbergi 190 fm

Fjölskylduvænt parhús með suðurgarði

Þóra fasteignasali

Karlagata 10

89.900.000

105 Reykjavík 
Parhús Frábær staðsetning

 777 2882

Opið hús sun. 3. sept kl. 14.00-14.30

3-4 herbergi 70 fm

Falleg 3-  herbergja íbúð 

Úlfar Þór fasteignasali

Víðimelur 78 107 Reykjavík
Íbúð á efstu hæð.   Risherbergi 

897 9030
39.900.000

234,2 fm

Þrjár íbúðir í fallegu húsi á þessum eftirsótta stað

Úlfar Þór fasteignasali

Ljósvallagata 14 101 Reykjavík
3 íbúðir Tvær 4 herb. og ein 3 herb.

897 9030
150.000.000

Áhugaverð eign í hjarta miðbæjarins.

6 herb. 148,2 fm

Laugavegur 101 Reykjavík
Einbýlishús 2 íbúðir ásamt bygginareit

Héðinn fasteignasali 848 4806

Opið hús mán. 4. sept. kl 17:30-18

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

3 herbergi 80,6 fm

Brávallagata 18 101 Reykjavík
Íbúð á 1. hæð Falleg 3 herbergja íbúð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Opið hús mið. 6. sept. kl 17;30-18:00Opið hús sun 3. sept. kl. 15.00-15.30 Opið hús mið. 6. sept. kl. 17.30-18.00

42.900.000

FASTEIGN 
OG REKSTUR

Borg fasteignasala kynnir til sölu fasteign og rekstur Draugasafns og Álfasafnsins ásamt því 
að rekstur og fasteign á gistiheimilinu Art Hostel.
 
Heildarstærð á húsnæðinu er 3.107 fermetrar og staðsett á fallegum stað við sjávarkantinn. 
Húsnæðið er að hluta til endurnýjað.
 
Fjárfestinga tækifæri í ferða og afþreyingaþjónustu á Stokkseyri.

Hafnargata 9 Stokkseyri

Brandur Gunnarsson fasteignasali          897 1401

TIL SÖLU 



Skógarbraut 919
235 REYKJANESBÆR

Ungt fólk á höfuðborgarsvæðinu 
athugið. 

Frábært tækifæri til að  
eignast heimili á sanngjörnu verði. 

EINSTAKLEGA VEL SKIPULAGÐAR 
OG MIKIÐ ENDURÝJAÐAR 2-3 
HERBERGJA ÍBÚÐIR AÐ SKÓGAR-
BRAUT 919 REYKJANESBÆ.

Til sölu átta íbúða hús, tveggja til 
þriggja herbergja íbúðir. Búið er að 
endurnýja: Baðinnréttingu, salerni, 
blöndunartæki, rafmagnstöflu, 
raflagnaefni(rofa, tengla og raf-
magnstöflu), skipta um ofna, gler 
að hluta, múra og mála húsið að 
utan.  

   22.000.000-24.900.000

STÆRÐ: 89-95 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

Breiðvangur 22
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallega 5.herbergja 137,4 m2 enda íbúð á 1.hæð 
ásamt 24,1 m2 bílskúr. Skv FMR er íbúðarhlutinn 
118,1 m2 - tvær geymslur 9,1, m2 og 10,2 m2 
ásamt bílskúr sem er skráður 24,1 m2. 

STÆRÐ: 161,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

49.900.000
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    3. september 14:00 – 16:00

Flókagata 69
105 REYKJAVÍK

Falleg risíbúð í virðulegu húsi. Grunnflötur 
íbúðar er um 70 fm. Falleg verðlaunalóð sem 
hefur fengið viðurkenningar um árin. Miðbær, 
Háskólinn og Miklatún í næsta nágrenni.

STÆRÐ: 50,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

36.700.000
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    4. sept 17:30 – 18:00

Friggjarbrunnur 7
113 REYKJAVÍK

Glæsilegt og vandað einbýlishús með innbyg-
gðum 37,3 fm bílskúr. Fjögur svefnherbergi. 
Mikil lofthæð á efri hæð. Gólfhiti.    
Frábær staðsetning í fjölskylduvænu hverfi. 

STÆRÐ: 250,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 6

96.600.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Sílakvísl 4
110 REYKJAVÍK

Fallegt raðhús á 2. hæðum. Þrjú svefnherbergi 
auk innréttaðs rislofts. Aflokaður garður. 
Frábær staðsetning. Fjölskylduvænt.

STÆRÐ: 100,3 fm RAÐHÚS      HERB: 6

49.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Sigluvogur 14
104 REYKJAVÍK

Snyrtileg 2. herbergja íbúð með sérinngangi 
á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Lokaður botnlangi. 
Parket og flísar á gólfum.

STÆRÐ: 58,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

32.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    5. sept 16:45 – 17:15OPIÐ HÚS    6. sept 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS    5. sept 17:45 – 18:15



Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Fallegt 11 íbúða lyftuhús á þessum 
frábæra stað í Lindum í Kópavogi. 
Bílastæði í upphituðum bílakjallara 
fylgir  öllum íbúðum. Í húsinu eru 
þriggja, fjögurra og fimm herbergja 
íbúðir, og eru stórar svalir með 
öllum íbúðum sem snúa til suðves-
turs. Gler handrið verður á svölum 
og svalalokun er mögulegur. Stutt 
er í afhendingu.

Allir velkomnir, tilbúnar sýningar 
íbúðir á staðnum.

Allar nánari upplýsingar veita:

Hannes, lgfs, sími: 699-5008

Kristján, lgfs, sími: 696-1122

Stefán, sölufulltrúi, sími: 892-9966

Verð frá 58.000.000

STÆRÐ: 110-159 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

Ástún 6
200 KÓPAVOGUR

Björt og falleg þriggja herbergja íbúð í nýlegu 
fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu við Ástún 
6 í Kópavogi. Vandaðar innréttingar, granít 
borðplötur í eldhúsi og sólbekkjum.

STÆRÐ: 96,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

47.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hlíðarhjalli 54
200 KÓPAVOGUR

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús. Húsið 
hefur fengið gott viðhald.  Mjög góð 
staðsetning (innst í botnlanga), fallegt útsýni, 
rótgróinn garður og 120 fm verönd.  

STÆRÐ: 300,2 fm EINBÝLI       HERB: 8

108.600.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Þorrasalir 17
201 KÓPAVOGUR

Nýleg og vönduð þriggja herbergja íbúð með 
sérinngangi að Þorrasölum 17. 

STÆRÐ: 114 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

48.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Langalína 17
210 GARÐABÆR

Einstaklega falleg og vel skipulögð í lyftuhúsi. 
Hús byggt árið 2013. Tvennar svalir. Stofa, 
borðstofa og sjónvarpsstofa, sér fataherbergi. 
Sér bílastæði í bílakjallara.

STÆRÐ: 155 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

71.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Kiðjaberg lóð 24
801 SELFOSS

Einstakt heilsárshús í 3 mínútna göngufæri við 
golfskálann í Kiðjabergi. Mjög falleg 10.000 
fermetra eignarland með útsýni eftir Hvítá að 
Selfossi. Leyfi til að byggja 21 fm gestahús.

STÆRÐ: 85,3 fm HEILSÁRSHÚS HERB: 4

TILBOÐ 
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Þorláksgeisli 17
113 REYKJAVÍK

Falleg 113,3 fm fjögurra herbergja íbúð í lyftu- 
húsi við Þorláksgeisla 17 í Grafarholti með stæði 
í bílgeymslu. Stutt er í alla þjónustu, t.d. skóla 
og leikskóla og náttúruna í kringum Reynisvatn.

STÆRÐ: 113,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

46.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    4. sept 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    4. sept 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    4. sept 18:30 – 19:00

OPIÐ HÚS    4. sept 17:30 – 18:00

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    2. september 17:00 – 18:00



OPIÐ 

HÚS
Afhending  

í september 

2017

Þuríður Eiríksdóttir
Í námi til lögg.

Hólmar Sigþórsson
Í námi til lögg.

Guðbrandur Jónasson
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór Árnason
Lögg. fasteignasali og 

lögg. leigumiðlari

Knútur Bjarnason
Lögg. fasteignasali

s: 566-0000   
Stórhöfða 33

www.helgafellfasteignasala.is

VEFARASTRÆTI 16-22  
Í MOSFELLSBÆ
OPIÐ HÚS Á MORGUN, SUNNUDAG, 
MILLI KL. 13.00 OG 14:00

Í útivistaparadís Mosfellsbæjar stendur eitt glæsilegasta fjölbýlishús landsins

Nýir eigendur óska eftir fleiri góðum nágrönnum 

Allar upplýsingar hjá Helgafell fasteignasölu s: 566-0000 og Helgafellfasteignasala.is 

KYNNUM TIL SÖLU 2JA TIL 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR  
Í NÝJU FJÖLBÝLISHÚSI MEÐ LYFTU OG BÍLAGEYMSLU

• Húsið er staðsteypt, klætt báruáli frá Áltak, þar sem  
arkitektahönnun fær að njóta sín til fulls.

• Innsteypt innfelld lýsing undir svölum.
• Hiti undir steyptri stétt. 41 bílastæði utandyra, 35 stæði  

í bílageymsluhúsi.
• Rafmagnsopnanir í anddyrum, póstkassar og mynddyrasími.
• Teppa-, og flísalögð sameign. Lýsing frá Lumex í sameign.
• Hljóðplötur í sameign til að dempa hljóð utan íbúðar.
• Ljósleiðaratenging komin inn í smáspennutöflu íbúðar. 
• Góð lofthæð.
• Bílageymsluhús í sérflokki og stórar og góðar geymslur.
• Sameign og lóð eru fullfrágengin.

Sóltún 1-3

Öryggis- og þjónustuíbúðir

2-4 herbergja að stærð 76-140 fm

Aðgengi að þjónustu - heimaþjónusta, heimahjúkrun, 
félagsstarf, heilsuefling og matur í hádeginu

Afhending við kaupsamning, íbúðirnar fullbúnar  
með gólfefnum

Yfirbyggðar suður svalir

Eigið bílastæði í upphitaðum lokuðum bílakjallara

Íbúðir fyrir +60 ára sem vilja búa miðsvæðis  
og aðgang að þjónustu

Nánari upplýsingar veita: Herbergi Stærðir frá Verð frá

2  78,1 fm 53,3 millj.

3 96,2 fm 59,2 millj.

4 111,9 fm 68,6 millj.

Spennandi uppbygging 
í Sóltúnsþorpinu  
framundan í þjónustu 
við aldraða

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

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

Fleiri teikningar á : 
www.soltunibudir.is

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími:  697 9300
svan@miklaborg.is

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 3.sept. kl.16:00-18:00

www.miklaborg.is   5697000

Aðeins 

10 
íbúðir eftir af 44




