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Sérfræðingur í mats- og hagdeild
Við leitum að öflugum sérfræðingi til starfa í teymi okkar sem sér um fasteignaskrá landsins og vinnur stöðugt í því að gera
þá grunnstoð enn skilvirkari. Sérfræðingurinn mun sérhæfa sig í fasteignamatsaðferðum. Einnig mun hann koma að árlegu
endurmati fasteigna- og brunabótamats og vinna með og gefa upplýsingar úr fasteignaskránni og öðrum skrám.
Hæfniskröfur
Háskólamenntun í verkfræði, hagfræði eða skyldum greinum
Meistarapróf æskilegt
Þekking á tölfræði
Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni
Þekking og reynsla af gagnagrunnum og SQL er æskileg
Góð færni til að greina og finna lausnir
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hóp
Metnaður, skipulagshæfileikar og geta til að hafa yfirsýn og
umsjón með verkefnum
• Góð íslensku- og enskukunnátta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingi Þór Finnsson
deildarstjóri í gegnum póstfangið if@skra.is. Umsóknarfrestur er til 27. desember. Umsóknum skulu fylgja ferilskrá
og kynningarbréf á póstfangið starfsumsoknir@skra.is.
Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá
því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert
og stofnanasamningum.

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og fyrirtækja í
samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi þeirra og eignir. Við
sinnum því með því að safna, varðveita og miðla upplýsingum
um fólk, mannvirki og landeignir. Innan starfssviðs Þjóðskrár er
rekstur fasteignaskrár og þjóðskrár, útgefið fasteignamat og
brunabótamat, rekstur island.is og umsjón með útgáfu vegabréfa.
Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða samvinnu sem
er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum eftirsóknarvert að fá til
liðs við okkur þá sem vilja starfa í anda gilda okkar um virðingu,
sköpunargleði og áreiðanleika.
Við höfum metnað til að hlúa að vinnustað okkar og leggjum
áherslu á að fjölskylduvænt umhverfi með sveigjanleika fyrir
starfsmenn. Þjóðskrá Íslands tekur nú þátt í tilraunarverkefni um
styttingu vinnuvikunnar.

Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum.
Við nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að verða betri í dag enn í gær.

Sérfræðingur á sviði
nýsköpunar
við viljum sjá tækifærin umbreytast í árangur

Við leitum að sérfræðingi með framúrskarandi þekkingu á nýsköpun og
og tækni sem hefur getu til að takast á við úrlausnarefni framtíðarinnar.

Atvinnulífið stendur á
krossgötum vegna örrar
tækniþróunar og fjórðu
iðnbyltingarinnar.

Allar frekari
upplýsingar um
starfið og
menntunar- og
hæfniskröfur er að
finna á starfatorg.is

Okkar hlutverk er að móta aðkomu stjórnvalda að
nýsköpun atvinnulífsins, nýsköpun í ríkisrekstri,
nýfjárfestingu og nýjum atvinnutækifærum. Ef þú
hefur metnaðinn, þekkinguna og starfsreynsluna þá
er þetta staðurinn þar sem þú getur látið að þér kveða.
Upplýsingar um starfið veitir Ingvi Már Pálsson,
skrifstofustjóri á skrifstofu nýsköpunar og iðnaðar
ingvi.mar.palsson@anr.is
Umsóknarfrestur er til með 10. janúar 2018.
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Læknastöðin Glæsibæ

Umsjón með eldhúsi
Umsóknarfrestur

20. desember
Læknastöðin Glæsibæ leitar að duglegum
og áreiðanlegum einstaklingi í hlutastarf
til að sinna umsjón með eldhúsi. Um er að
ræða nýtt starf í glæsilegri aðstöðu.
Læknastöðin er miðstöð læknisþjónustu
af ýmsu tagi og þar hafa um 50 læknar
aðstöðu. Lögð er áhersla á góða þjónustu
við barnafjölskyldur og að hægt sé að leita
til sem flestra sérfræðinga á einum og sama
staðnum.

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Sæktu um starfið á

vinna.is/storf
Starfssvið
Viðkomandi mun hafa umsjón með
kaffistofu, sjá um innkaup og léttan
hádegismat ásamt frágangi í eldhúsi.
Starfsreynsla úr sambærilegu starfi er
æskileg.
Vinnutími
Mánudaga – fimmtudaga: 9:45 – 15:15
Föstudaga: 9:45 – 14:00

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri á Marbakka
· Aðstoðarmaður í eldhúsi á Sólhvörfum
· Deildarstjóri á Austurkór
· Deildarstjóri á Álfatúni
· Deildarstjóri á Grænatún
· Deildarstjóri á Læk
· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Álfaheiði
· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Læk
· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Núp
· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Sólhvörfum
· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Austurkór
· Leikskólasérkennari/leiðbeinandi á
Marbakka

vinna.is
Verzlunarskóli Íslands

Ræstingar - dagvinna

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi á Austurkór
· Matráður á Sólhvörfum
· Sérkennari á Álfatúni
· Starfsmaður í sérkennslu á Læk
· Starfsmaður í skilastöðu á Núp
· Þroskaþjálfi á Læk
Grunnskólar

· Eftirlitsverkstjóri hjá Kópavogsbæ
· Frístundaleiðbeinendur í Salaskóla
· Grunnskólakennari, umsjónarkennari og
stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla

Umsóknarfrestur
Áhugasamir eru hvattir til þess að sækja
um starfið sem fyrst þar sem umsóknir
verða skoðaðar jafnóðum.
Verzlunarskóli Íslands óskar eftir
duglegum einstaklingi til að starfa
við ræstingar. Leitað er að aðila með
einhverja reynslu af ræstingum og hæfni í
mannlegum samskiptum. Íslenskukunnátta
er skilyrði. Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst.
Vinnutími
Alla virka daga frá kl. 08:00 - 16:00.
Löng jóla-, páska- og sumarfrí fylgja
starfinu.

Sæktu um starfið á

· Matráður í Snælandsskóla
· Sérkennari, frístundaleiðbeinandi og
stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

vinna.is/storf

Velferðarsvið

Starfssvið
Unnið er í þriggja manna teymi og helstu
verkefni eru ræstingar á göngum og
rýmum skólans.

· Fulltrúi í Örva starfsþjálfun
· Matráður í félagsmiðstöð aldraðra
· Starfsmaður á vinnustað fyrir fatlað fólk
· Starfsmenn í íbúðarkjarna
· Starfsmenn óskast á vinnustofur fyrir fatlað
fólk

Verzlunarskóli Íslands er leiðandi í
viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
á Íslandi. Skólinn leitast við að laga sig að
síbreytilegum aðstæðum og vera í fremstu
röð í notkun upplýsinga- og tölvutækni.
Gildi skólans eru Hæfni – Ábyrð – Virðing –
Vellíðan.

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

Kópavogsbær
kopavogur.is

vinna.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

www.capacent.is
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Fjarskipti hf.

Fréttaritstjóri

Fjarskipti hf. óskar eftir framúrskarandi starfskrafti í nýtt starf fréttaritstjóra. Leitað er að öflugum og drífandi starfsmanni
með mikla færni í mannlegum samskiptum til að taka þátt í að móta spennandi framtíð fréttastofu Fjarskipta hf. Viðkomandi
þarf að búa yfir leiðtogahæfileikum og þarf að hafa tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð, metnað, fagmennsku, gagnrýna
hugsun og jákvætt lífsviðhorf.

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Helstu viðfangsefni:
Ábyrgð á almennum fréttaflutningi í sjónvarpi, útvarpi og
á vefnum auk þess að stuðla að vönduðum fréttaskýringum.
Ábyrgð á daglegum rekstri fréttastofunnar og stjórnun
ásamt því að fara með mannaforráð.
Leiða stefnumótun og þróun fréttastofu.

Menntun, hæfni og reynsla:
Yfirgripsmikil reynsla af blaða- og fréttamennsku.
Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er
kostur.
Reynsla og færni í stjórnun starfsmanna, rekstri og
framkvæmd kostur.
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
Skipulagshæfni, fagmennska, sjálfstæði og frumkvæði í
starfi.

18. desember

�
�
�

capacent.is/s/6132

�
�
�
�
�

Miðlar er nýtt svið Fjarskipta
hf. Sviðið tekur yfir alla
fjölmiðlastarfsemi Stöðvar 2,
Bylgjunnar og vefmiðilsins
www.visir.is. Rekstur fréttastofu
heyrir undir nýtt svið Miðla.
Lögð verður höfuðáhersla á
sjálfstæði fréttastofunnar enda
er sjálfstæði hennar lykilþáttur í
viðhaldi trausts og gæða frétta.

Capacent — leiðir til árangurs

Akureyrarbær

Sviðsstjóri skipulagssviðs
Akureyrarbær auglýsir eftir teymismiðuðum einstaklingi í starf sviðsstjóra skipulagssviðs Akureyrar. Sviðsstjóri
skipulagssviðs er yﬁrmaður sviðsins og er jafnframt skipulagsfulltrúi Akureyrarbæjar. Meginverkefni skipulagssviðs eru
gerð aðal- og deiliskipulags, veiting byggingarleyfa og eftirlit með byggingarframkvæmdum, undirbúningur erinda fyrir
skipulagsráð ásamt því að veita þjónustu og ráðgjöf til íbúa og fyrirtækja.

Ath. lengdur umsóknarfrestur

capacent.is/s/6071

18. desember

�
�
�
�
�
�
�

Umsjón og eftirlit með skipulags- og byggingarmálum í
sveitarfélaginu.
Ábyrgð á daglegum rekstri skipulagssviðs þ.m.t.
starfsmannamálum og fjármálum.
Áætlanagerð og stefnumótun í samstarﬁ við
skipulagsnefnd.
Annast samskipti við hagsmunaaðila, nágrannasveitarfélög
og stofnanir ríkis og sveitarfélaga.
Ábyrgð á að veitt sé ráðgjöf og fræðsla til bæjaryﬁrvalda,
stjórnenda og annars starfsfólks.
Skipulagning og umsjón kynninga og opinna funda, þ.m.t.
málþinga og ráðstefna.
Ábyrgð á innleiðingu og framfylgd jafnréttismála og
umhverﬁsmála á sviðinu.

�
�
�
�
�
�
�

Umsækjandi skal uppfylla menntunar- og hæfniskröfur
skv. 7. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 2.5. kafla
skipulagsreglugerðar nr. 90/2013.
Reynsla af starﬁ tengdu skipulags- og byggingarmálum er
skilyrði.
Þekking á þeim lögum og reglugerðum sem sviðið starfar
eftir.
Þekking og reynsla af þeim málaflokkum sem undir sviðið
heyra.
Stjórnunarreynsla er æskileg.
Þekking á starfsumhverﬁ opinberrar stjórnsýslu, einkum
sveitarfélaga æskileg.
Leiðtogahæfni, frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum
og metnaður til að ná árangri í starﬁ.

Við mönnum stöðuna

Akureyri er stærsti bær landsins
utan höfuðborgarsvæðisins og
eru íbúar um 18.500. Akureyri
er mikill menningar- og
skólabær. Bærinn er miðstöð
athafnalífs og þjónustu fyrir allt
Norðurland og iðar af mannlíﬁ
allan ársins hring. Fyrir utan
hið eiginlega bæjarland
Akureyrar við botn Eyjafjarðar
eru eyjarnar Grímsey og
Hrísey hluti sveitarfélagsins.
Bæjarstjórn leggur áherslu á
að veita íbúum bæjarfélagsins
góða þjónustu á öllum sviðum
og hlúa þannig að samfélagi
sem er gott til búsetu.

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.
www.capacent.is

3
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C og C++ hugbúnaðarþróun
Leitum að háskólamenntuðum hugbúnaðarsérfræðingi sem hefur sannað sig sem
fær C eða C++ forritari.
Einstakt tækifæri og áhugavert starfssvið í boði.
www.intellecta.is

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Bókhald/skrifstofuumsjón - Tilvalið fyrir nýútskrifaðan
Traust og framsækið upplýsingatæknifyrirtæki óskar eftir að ráða starfsmann í
fjölbreytt starf. Helstu verkefni eru bókhald, uppgjör, móttaka viðskiptavina og
ýmis verkefni fyrir stjórnendur. Starfið er tilvalið fyrir einstakling sem er
nýútskrifaður, t.d. úr viðskiptafræði.
www.intellecta.is

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Gúmmísteypa Þ. Lárusson sér um
samsetningu og uppsetningum á færiböndum úr
gúmmíi, PU og PVC.
Leitum að fólki sem hefur náð 25 ára aldri til að
útbúa og setja saman stór og smá færibönd.
Eftirfarandi eru þær kröfur sem við gerum til
starfsfólks okkar:
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði í starfi.
• Drifkraftur og jákvæðni eru mikilvægir
eiginleikar.
• Þjónustulund og vilji til að skila góðu verki.
Viðkomandi getur hafið störf strax. Nánari
upplýsingar í síma 5674467 á milli kl.09 og
15 alla virka daga.

Iðjuþjálfi hjá Hrafnistu
Hrafnista Reykjavík óskar eftir iðjuþjálfa í 100% starf. Um er að ræða fjölbreytt starf sem
krefst sjálfstæðra vinnubragða, frumkvæðis og góðrar samskiptahæfni. Helstu verkefni eru
umsjón með greiningu, endurhæfing og þjálfun, ráðgjöf, fræðsla og teymisvinna.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur:

•
•
•
•

• Starfsleyfi iðjuþjálfa
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði

Umsjón með greiningu, endurhæfingu og þjálfun
Ráðgjöf
Fræðsla
Teymisvinna

Við bjóðum upp á jákvæðan starfsanda, áhugaverð verkefni og starf sem er í sífelldri þróun.
Umsóknarfrestur er til og með 22. desember. Sótt er um starfið hjá www.hrafnista.is eða www.fastradningar.is .
Umsóknum skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg Hannesdóttir, sigurbjorg.hannesdottir@hrafnista.is eða í s. 585 9383 / 693 9559

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi er laus
staða umsjónarkennara á miðstigi
Í skólanum eru um 660 nemendur og þar er lögð áhersla á
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru
samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og
Kennarasambands Íslands. Starfið hentar jafnt konum sem
körlum.
Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400 og
á vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is
Umsóknarfrestur er til 17. desember 2017.

Hrafnista rekur sex öldrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Hjá Hrafnistu starfa
um tólf hundruð manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi. Stöðugildi eru um 650 talsins. Veitt er
sólarhringsþjónusta alla daga ársins til aldraðra skjólstæðinga heimilanna.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,
birgir@sunnulaek.is.
Skólastjóri

Hrafnista Reykjavík

I

Hafnarfjörður

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

I

Kópavogur

I

Garðabær

I

Nesvellir

I

Hlévangur

Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is
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Kaffitár hefur um árabil boðið Íslendingum og gestum landsins upp á úrvals kaffi og kruðerí.
Kaffitár rekur 7 kaffihús á höfuðborgarsvæðinu.

Rekstrarstjóri kaffihúsa
Við leitum nú að öflugum rekstrarstjóra kaffihúsa.
Ábyrgðarsvið:

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Áætlanagerð
Þróun og stefnumótun
Ábyrgð á mönnun og þjálfun starfsfólks kaffihúsanna
Eftirfylgni með rekstri og áætlunum
Eftirlit með gæðamálum og ásýnd kaffihúsanna

Háskólamenntun á sviði rekstrar
Stjórnunarhæfileikar og reynsla
Frumkvæði og drifkraftur
Samskiptahæfileikar
Leiðtogahæfileikar

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 17. des. nk.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Framkvæmdastjóri
Vestfjarðastofu
Stjórn Vestfjarðastofu ses. auglýsir eftir
framkvæmdastjóra til þess að leiða starfsemi
Vestfjarðastofu sem tók til starfa 1. desember sl.
Vestfjarðastofa varð til við sameiningu verkefna
sem áður heyrðu undir Fjórðungssamband
Vestfirðinga og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf.
Markmið Vestfjarðastofu er að efla atvinnulíf á Vestfjörðum, stuðla að velferð íbúa, fjölbreyttu menningarstarfi og styrkja Vestfirði sem búsetukost og
áfangastað ferðamanna. Markmiði sínu hyggst Vestfjarðastofa ná með öflugu samstarfi atvinnulífs, sveitarfélaga, ríkisvalds og stoðkerfis hins opinbera.
Framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu leiðir starfsemina og er ábyrgur gagnvart stjórn fyrir yfirstjórn og daglegum rekstri Vestfjarðastofu í umboði stjórnar.
Hann undirbýr stefnumörkun, rýnir markmið og aðgerðir og vaktar innleiðingu stefnu Vestfjarðastofu í samvinnu við stjórn og starfsmenn.
Framkvæmdastjóri undirbýr rekstrar- og starfsáætlun Vestfjarðastofu og ber ábyrgð á að reksturinn rúmist innan gildandi áætlana á hverjum tíma.

Menntunarkröfur

Kröfur um hæfni

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði,
framhaldsmenntun æskileg
• Haldbær reynsla af rekstri og farsæl
stjórnunarreynsla
• Reynsla af stefnumótunarvinnu og innleiðingu
stefnu er skilyrði
• Þekking á opinberri stjórnsýslu/málefnum
sveitarfélaga er æskileg

• Leiðtogahæfni og góð hæfni í mannlegum
samskiptum
• Geta til að sýna frumkvæði og rík
skipulagshæfni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og geta til að
taka þátt í mótun og stjórnun breytinga
• Rík aðlögunarhæfni og geta til að starfa
undir álagi
• Hæfni til að miðla flóknum upplýsingum á
einfaldan hátt í töluðu og rituðu máli

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. des. nk.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu
kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein
fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur starfsins.
Farið verður með fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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6 ATVINNUAUGLÝSINGAR
Hagstofa Íslands er miðstöð
opinberrar hagskýrslugerðar
á Íslandi. Hlutverk hennar
er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um
samhæfingu hagtalna,
stunda rannsóknir og stuðla
þannig að upplýstri umræðu
og faglegum ákvörðunum.

9 . d e s e m b e r 2 0 1 7 L AU G A R DAG U R

Hagstofa Íslands
Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða

óskar
eftir að
ráða metnaðarfullan
metnaðarfullan
og áhugasaman
starfsmann til starfa.
og áhugasaman starfsmann
Hópstjóri í símaveri

Nánari upplýsingar um borð
í síma 856-5770, hjá skipstjóra í síma
856-5775 eða á heimasíðu Vísis
www.visirhf.is.

Sérfræðingur í gagnasöfnun

Hagstofa Íslands leitar að metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur ánægju af
samskiptum til að stýra öflugum spyrlahópi í símaveri Hagstofunnar. Starfið heyrir undir
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild.
gagnasöfnunardeild og felur í sér rekstur símavers, stjórnun vakta og samstarf við aðra
Deildin hefur
umsjónum
með
gagnasöfnun
ogrannsókna.
framkvæmir úrtaksrannsóknir
starfsmenn
deildarinnar
framgang
og umsjón
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við
undirbúning,
framkvæmd
gagna vegna
Helstu
verkefni hópstjóra
felastog
í aðfrumúrvinnslu
stýra símaveri Hagstofunnar
og úrtaksrannsókna
tryggja fagleg og
sem
og
innsöfnun
gagna
frá
fyrirtækjum
og
stofnunum.
kallarað
árangursrík vinnubrögð við framkvæmd úrtaksrannsókna. HópstjóriJafnframt
vinnur jafnframt
starfið á teymisvinnu
viðsamskiptum
hönnun, innleiðingu
og spurningalistagerð
vegna
ráðningum
og þjálfun spyrla,
við gagnaveitendur
og frumúrvinnslu gagna.
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í
hagskýrslugerð.
Hæfniskröfur:

Knattspyrnufélagið Fram

óskar eftir að ráða bókara/starfskraft á
skrifstofu félagsins að Safamýri 26.

• Þekking á spurningalistarannsóknum
er kostur
3• Góð
Háskólapróf
sem nýtist
starfi, framhaldsmenntun
er kostur
• Þjónustulund,
færni í mannlegum
almenn tölvuþekking
er ínauðsynleg
3• Stúdentspróf
Reynsla af vinnu
og forritun
í gagnagrunnum
(svo semogSQL)
er nauðsynleg
samskiptum
samstarfshæfni
eða sambærileg
menntun
3• Góð
Góðíslenskuþekkingogáenskukunnátta
tölfræðihugbúnaði (svo sem
R, SPSS, STATA)
er æskileg
• Frumkvæði,
nákvæmni
og skipulögð
vinnubrögð
3 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
3 Góð ritfærni á íslensku og ensku
3 er
Góð
samstarfsog samskiptahæfni
Um
að ræða
80% starfshlutfall
og er vinnutími frá kl. 14 – 22 mánudaga til fimmtudaga.
3 Frumkvæði,
sjálfstæði
skipulögð
Æskilegt
er að viðkomandi
geti og
hafið
störf semvinnubrögð
fyrst. Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Um 50% starfshlutfall er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með 2. janúar 2018 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,
Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun
Borgartúni
21a, 105 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum
eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum
umsóknum
umsækjendum
tilkynnt
um ráðstöfun
starfsins
ákvörðun
umsóknumverður
verðursvarað
svaraðogþegar
ákvörðun um
ráðningu
hefur verið
tekin.þegar
Umsóknir
gilda í
hefur
verið tekin.
Umsóknir
gilda í frestur
sex mánuði
frá út.
því umsóknarfrestur rennur út.
sex mánuði
frá því
að umsóknar
rennur

Hæfniskröfur :
• Víðtæk reynsla af bókhaldi og launavinnslu
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

• Reynsla af stjórnun með mannaforráð

Hæfniskröfur
• Reynsla af rekstri símavers er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099
www.hagstofa.is

Vísir hf óskar eftir að fastráða
matsvein á Sighvat Gk 57.
Sighvatur er línuveiðiskip
með beitningarvél.

Nánari
upplýsingarHagstofa
um starfið
veita Helga
Hauksdóttir
og Stefán21a,
Logi105
Sigurþórsson
Póstáritun
Íslands,
starfsumsókn,
Borgartúni
Reykjavík í síma
5281000.Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
Upplýsingar

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

Starfslýsing:
• Færsla bókhalds
• Launavinnsla
• Afstemmingar og frágangur á bókhaldi til uppgjörs
• Aðstoð við innri úttektir og eftirlit
• Innkaup á rekstrarvörum
• Innheimta og aðstoð við æfingagjöld
• Almenn skrifstofustörf

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn ásamt starfsferilsskrá til framkvæmdastjóra Fram ludvik@fram.is
fyrir þriðjudaginn 19. desember, sem jafnframt veitir
nánari upplýsingar um starfið.

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.

JÁVERK HEFUR NÓG AÐ GERA
Gæðastjóri

Verkefnastjórar

Við leitum að drífandi einstaklingi með góða þekkingu og áhuga á gæðaog umhverfismálum til starfa sem gæðastjóri.

Byggingaverkfræðingar og byggingatæknifræðingar óskast til að stýra
langtímaverkefnum. Reynsla er að sjálfsögðu kostur, en við tökum
einnig vel á móti metnaðarfullum aðilum með minni reynslu sem vilja
öðlast þekkingu og reynslu af stýringu framkvæmda.

Helstu verkefni:
– Uppbygging, þróun og innleiðing gæðakerfis
í samstarfi við stjórnendur
– Eftirfylgni verkefna og þátttaka í samstarfsverkefnum á sviði
gæða- og umhverfismála
– Skipulagning og umsjón með innri og ytri úttektum
Hæfniskröfur:
– Háskólapróf á sviði gæða- eða umhverfisfræða eða annað próf
sem nýtist í starfi
– Reynsla í uppbyggingu og rekstri stjórnunarkerfa og reynsla
af innri úttektum.
– Þekking á ISO 9001; þekking á ISO 14001 er kostur
– Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
– Leiðtogahæfni, samskiptafærni og jákvætt viðhorf
– Nákvæmni og öguð vinnubrögð
– Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
– Mjög góð almenn tölvukunnátta

JÁVERK er 25 ára öflugt og metnaðarfullt verktakafyrirtæki.
Starfsmenn eru um 120 og verkefnastaða fyrirtækisins
mjög traust næstu árin. JÁVERK leggur áherslu á umhverfis-,
öryggis- og gæðamál og er eina verktakafyrirtækið í flokki
stórra fyrirtækja sem hefur fengið viðurkenningu Creditinfo
sem „Framúrskarandi fyrirtæki“ síðastliðin 3 ár.

Helstu verkefni:
– Verkefnastjórnun
– Innkaup og samningar við verkkaupa, undirverktaka og birgja
– Kostnaðareftirlit, reikningsgerð og uppgjör verka
– Tilboðsgerð og verkefnaöflun
Hæfniskröfur:
– Byggingaverkfræðingur, byggingatæknifræðingur, byggingafræðingur
– Sjálfstæði og skipuleg vinnubrögð
– Reynsla af stjórnun framkvæmda er mikill kostur
– Frumkvæði, áræðni og metnaður
– Hæfni í mannlegum samskiptum
– Góð tök á rituðu máli
Umsóknir og fyrirspurnir um störfin sendist á gylfi@javerk.is fyrir 30. des. 2017.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að
aðbúnaður og starfsumhverfi sé með því besta sem
þekkist. Starfsandi er frábær og dugmikið starfsmannafélag stendur fyrir margskonar skemmtunum
og ferðalögum. Starfsmannavelta er mjög lítil.

JÁVERK
Gagnheiði 28
800 Selfoss
Sími 480 1700
javerk@javerk.is
www.javerk.is

V I LT Þ Ú V E R Ð A
HLUTI AF GÓÐU
FERÐALAGI?

Sif stýrir flugumferð
í flugturninum í Keflavík.

AÐSTOÐARMENN
Í FLUGTURNI

UMSJÓNARMAÐUR
F L U G U P P LÝ S I N G A K E R F A

Við leitum að fólki í störf aðstoðarmanna í flugturn á Keflavíkurflugvelli.
Helstu verkefni eru að miðla flugheimildum til flugmanna, vakta og vinna
úr skeytum í flugstjórnarkerfum, skráning í gagnagrunna, auk annarra
verkefna sem stjórnendur ákveða.

Við óskum eftir að ráða umsjónarmann flugupplýsingakerfa sem hefur
daglega umsjón með flugupplýsingakerfum Isavia, notendaþjónustu,
yfirferð á gögnum auk fleiri verkefna.

Hæfniskröfur

•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur

•

Reynsla af störfum á flugvelli er mikill kostur

•

Góð tækni- og tölvukunnátta er skilyrði

•

Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu máli

•

Stúdentspróf eða sambærileg menntun.

•

Tölvukunnátta og góður skrifhraði
á tölvu er æskilegur

•

Góð enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu
máli (gerum kröfu um ICAO level 4 að lágmarki)

•

Nákvæm og öguð vinnubrögð

•

Reglusemi og snyrtimennska

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veitir Sævar Garðarsson, deildarstjóri eignaumsýslu,
saevar.gardarsson@isavia.is.

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Ólafsson yfirflugumferðarstjóri,
haraldur.olafsson@isavia.is.

Umsækjendur þurfa að vera með hreint sakavottorð. Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur
að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði
að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins
og íslenska flugstjórnarsvæðið.
Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum
við bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

S TA R F S S TÖ Ð :
K E F L AV Í K

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A

UMSÓKNARFRESTUR:
1 7. D E S E M B E R 2 0 1 7

SKAPANDI
SAMFÉLAG Á
FRÆÐASVIÐI LISTA
LISTAHÁSKÓLINN AUGLÝSIR EFTIR
HÁSKÓLAKENNURUM Á LEIKARABRAUT
Starf háskólakennara hjá Listaháskóla Íslands felur
í sér kennslu og stefnumótun. Háskólakennarar
taka virkan þátt í uppbyggingu viðkomandi deildar
undir stjórn deildarforseta og eru þátttakendur
í fræða- og fagsamfélagi skólans.
Hæfi umsækjanda verður metið í samræmi við reglur Listaháskóla Íslands um veitingu akademískra
starfa, sjá nánar á www.lhi.is/log-og-reglur.
Sviðslistadeild
Háskólakennari í leiklist
Um er að ræða stöðu háskólakennara í leiklist
með áherslu á aðferðir samtímasviðslista.
Starfshlutfall er 50%.

Háskólakennari í leiktúlkun
Um er að ræða stöðu háskólakennara í leiktúlkun.
Starfshlutfall er 50%.

Komdu að kenna í Vallaskóla!
Laus er til umsóknar 100% staða kennara í leikrænni tjáningu
og ensku við Vallaskóla á Selfossi út skólaárið 2017-2018.
Umsóknarfrestur er til 18. desember 2017. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðilum sendist á Þorvald H. Gunnarsson skólastjóra á netfangið thorvaldur@vallaskoli.is.
Viðamiklar upplýsingar um skólann er að finna á slóðinni
www.vallaskoli.is. Starfið hentar jafnt körlum sem konum.

Ítarlegar upplýsingar um störfin, hæfiskröfur, umsóknargögn ofl. er að finna á www.lhi.is/laus-storf
Ráðið er í starfið frá 1. ágúst 2018.
Upplýsingar um starfið veitir Steinunn Knútsdóttir,
forseti sviðslistadeildar.
Umsóknargögnum skal skilað á stafrænu formi til
mannauðsstjóra á netfangið soleybjort@lhi.is eigi
síðar en föstudaginn 5. janúar. Farið verður með
umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn
áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

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

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI
Jarðboranir hf. óska eftir meiraprófsbílstjóra til starfa á Þjónustustöð
félagsins. Meðal verkefna er flutningur á tækjum og búnaði til og frá
framkvæmdasvæðum félagsins ásamt öðrum tengdum verkefnum
bílstjóra.

Aðalskrifstofan í Þverholti 11 er opin alla virka daga kl. 9–15.

Hæfniskröfur
•
•
•
•

Aukin ökuréttindi + trailer réttindi
Sjálfstæði, frumkvæði og stundvísi
Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
Stóru vinnuvélaréttindin eru æskileg en þó ekki skilyrði

Upplýsingar um starfið veitir Torfi Pálsson, starfsmannastjóri í
síma 585-5290 eða torfip@jardboranir.is. Sækja skal um starfið
á www.jardboranir.is fyrir 17. desember næstkomandi.

Liðsauki á samgöngusvið
EFLA verkfræðistofa leitar að öflugu starfsfólki á samgöngusvið fyrirtækisins.
Annarsvegar er um að ræða fjölbreytt verkefni á sviði umferðarskipulags, umferðartækni,
umferðaröryggis, forhönnunar mannvirkja með áherslu á hjólandi- og gangandi umferð.
Hinsvegar er um að ræða verkefni sem snúa að veg- og gatnahönnun, viðhaldi vega, eftirliti
með gatnaframkvæmdum og hönnunarstjórnun.

MATREIÐSLUMAÐUR

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í byggingarverkfræði eða

• Góð almenn tölvukunnátta
Norðurlandamál er kostur

• Miklir skipulagshæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum
vefsíðu EFLU, efla.is/um-eflu/laus-storf fyrir 29. desember næstkomandi.
Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur
29. desember 2017

OG MATRÁÐUR Í FLUGELDHÚS IGS

• Gott vald á íslensku og ensku,

byggingartæknifræði

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 350 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • ÞÝSKALAND • PÓLLAND • TYRKLAND

Icelandair Ground Service leitar að öflugum og
jákvæðum einstaklingi í stöðu matreiðslumanns og
matráðs í flugeldhúsi félagsins. Staðan er laus og
þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.
HÆFNISKRÖFUR:
n Réttindi og reynsla.
n Góð íslensku- og enskukunnátta.
n Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
n Hæfni í mannlegum samskiptum.
n Útsjónarsemi og heiðarleiki.

+ Umsóknum er skilað inn rafrænt á heimasíðu IGS
fyrir 20. desember 2017 I www.igs.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Verkfræðingur
eða tæknifræðingur á
hönnunardeild á Akureyri

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Leiðbeinandi á tómstundaheimili
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
Akrar
• Starfsmaður í eldhús
Bæjarból
• Deildarstjóri
• Starfsmaður í hlutastarf
frá kl. 15:00-17:00 á daginn
• Verkefnastjóri yfir hreyfingu
Kirkjuból
• Deildarstjóri
Fjölskyldusvið
• Starfsfólk á heimili ungrar
fatlaðrar konu
Móaflöt - skammtímavistun fyrir
fötluð börn og ungmenni
• Starfsfólk
• Yfirþroskaþjálfi

Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða byggingartæknifræðingi
á hönnunardeild með starfsstöð á Akureyri. Um er að ræða fullt starf, við hönnun
umferðarmannvirkja.
Á hönnunardeild vinna um 18 manns við ýmis hönnunar-, þróunar- og rannsóknarverkefni,
sem tengjast umferðarmannvirkjum.
Við erum að leita eftir verk- eða tæknifræðingi sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi
verkefni á sínu fagsviði frá frumstigum hönnunar til framkvæmda. Fjölmörg verkefni eru
framundan varðandi uppbyggingu vegakerfisins á Íslandi. Um er að ræða spennandi starf
við hönnun vega í krefjandi umhverfi, um fjallvegi, firði og í þéttbýli.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Vinna við hönnun vega.
• Verkefnastjórn hönnunar.
• Verkefni tengd viðhaldi vega.
• Þátttaka í rannsóknarverkefnum
tengdum umferðarmannvirkjum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræðingur, M.Sc. eða byggingartæknifræðingur B.Sc.
• Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• 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 einhverju Norðurlandamáli.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á vef Garðabæjar
www.gardabaer.is.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 18. desember. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið
starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum
um þá menntun og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Valur Guðmundsson, forstöðumaður
hönnunardeildar (gudmundur.v.gudmundsson@vegagerdin.is) í síma 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Við leitum að metnaðarfullum
verkefnisstjóra á Þróunarsviði
Í starfinu felst verkefnastjórnun í umhverfisdeild, gerð áætlana
og samninga um umhverfisrannsóknir. Viðkomandi mun taka þátt
í að skipuleggja og stýra gróðurvistfræðirannsóknum, vinna við
kolefnisbókhald fyrirtækisins, sinna vöktun á umhverfisáhrifum
starfseminnar og fylgjast með virkni mótvægisaðgerða. Starfið
felur í sér vinnu við úrlausn verkefna víðsvegar um landið.
• Framhaldsnám á háskólastigi í náttúruvísindum, umhverfisfræði,
umhverfisverkfræði eða sambærilegt nám
• Reynsla af stjórnun rannsókna og áætlanagerð
• Reynsla í verkefnastjórnun er kostur
• Þekking á náttúru Íslands og loftslagsmálum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður
• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum

Sótt er um starfið á vef Hagvangs. Nánari upplýsingar
veitir Inga Steinunn Arnardóttir (inga@hagvangur.is).
Umsóknarfrestur er til og með 22. desember 2017.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlauna
úttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir
sömu eða jafnverðmæt störf.

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

www.landsvirkjun.is
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LIND FASTEIGNASALA

Air Atlanta is looking
for quality people
Flight Operations Officer

Flight Crew Scheduler

Job description

Job description

Flight Operations Officers are a part of the Operations
Control Center (OCC).
The team prepares, plans and controls the ongoing flight
operation. The Operation Control Center operates 24/7 on a
2-2-3 shift pattern.

Crew scheduling is a team that oversees crew rosters on daily basis.
The team is responsible for covering all flights with crew in a safe-,
legal- and efficient way to ensure a smooth operation. The Crewing
department operates from 07:00-19:00 on a 2-2-3 shift pattern.
We are looking for people who have;

We are looking for people who have;
•
•
•
•
•
•

Dispatch, Pilot or ATC license (preferred)
Skills to delegate and work under intensive time pressure
Good English proficiency
Great computer skills
Completed secondary school or similar
Experience in an airline Operations Environment (is a plus)

•
•
•
•
•
•

Skills to work under pressure
Good English proficiency
Great computer skills
Great communications skills
Completed secondary school or similar
Experience in an airline Operations Environment (is a plus)

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

Please visit airatlanta.com for further information. Application deadline is 19th of December 2017
About Air Atlanta Icelandic
Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world. We offer tailormade solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. The current fleet
consist of fifteen wide-body aircraft of two types; Boeing 747-400 and Airbus A340-300.
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the
municipality of Kopavogur, Iceland.

Hlíðasmára 6 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta
Hlíðasmári 3 | 201 Kópavogur | Sími: 458 4000 | airatlanta.com

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Fræðslu- og frístundaþjónusta
» Brautryðjandi í þjónustu við börn og fjölskyldur

ENNEMM / SÍA / NM77557

> Hugbúnaðarsérfræðingur
Við leitum að lausnamiðuðum hugbúnaðarsérfræðingi til liðs við okkur. Starfið felur í sér daglega þjónustu,
viðhald og breytingar á hugbúnaðarkerfum fyrirtækisins ásamt þróun nýrra lausna.
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða
hugbúnaðarverkfræði
• Reynsla og þekking á sambærilegu starfi
er kostur
Eiginleikar:
• Færni í mannlegum samskiptum og geta til að
starfa í hóp
• Frumkvæði, fagmennska og geta til að vinna
sjálfstætt
• Að eiga auðvelt með að tileinka sér nýjustu
strauma og stefnur í hugbúnaðarþróun

Þekking á og reynsla af eftirfarandi:
• C#, .NET (4.5+, Core)
• HTML, CSS (LESS, SASS)
• JavaScript, TypeScript
• Angular 1.x
• React
• Docker
• Git
• OutSystems
• CI/CD útgáfuferlum
• Sjálfvirkum prófunum
• Kafka

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir hvernig umsækjandi
uppfyllir kröfur um menntun, reynslu og eiginleika.

Grunnskólar
» Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Hraunvallaskóli
» Skólaliði - Hraunvallaskóli
» Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
» Skólaritari - Hvaleyrarskóli
» Umsjónarkennari á yngsta stigi - Lækjarskóli
» Sérkennari - Lækjarskóli
» Stuðningsfulltrúi í fjölgreinadeild - Lækjarskóli
» Þroskaþjálfi - Lækjarskóli
» Kennari í íslensku sem öðru máli - Lækjarskóli
» Forfallakennari - Lækjarskóli
» Faggreinakennari í unglingadeild - Víðistaðaskóli
» Kennari á miðstig og í unglingadeild - Setbergsskóli
» Stuðningsfulltrúi Krakkaberg - Setbergsskóli
» Skólaliði í íþróttahús - Setbergsskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Krakkabergi - Setbergsskóli
» Skólaliðar - Setbergsskóli
» Skólaliði - Öldutúnsskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Öldutúnsskóli
» Náttúrufræðikennari á unglingastigi - Öldutúnsskóli
Leikskólar
» Leikskólakennari - Álfasteinn
» Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
» Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
» Leikskólakennari - Stekkjarás
Málefni fatlaðs fólks
» Stuðningsfulltrúi - Kletturinn
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnarfjordur.is

Sótt er um starfið á vef Samskipa, www.samskip.is. Umsóknarfrestur er til og með 17. desember nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Vignir J. Sveinsson hópstjóri í hugbúnaðardeild, vignir.j.sveinsson@samskip.com
Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og
flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni
og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál
starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is
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Starfsfólk óskast

Vélamaður í gluggaframleiðslu
Vegna
mjög
vaxandi umsvifa
umsvifa óskar
Vegna
mjög
vaxandi
óskar
Gluggasmiðjaneftir
eftir vélamanni
bæði bókara og
sölufólki.
Gluggasmiðjan
á sérhæfðar
framleiðsluvélar
fyrir
gluggaframleiðslu
Leitað er að vandvirkum
starfsmanni sem hefur reynslu
af bókhaldsforritinu
DK.
Æskilegt er að viðkomandi sé löggildur bókari.

Leitað er að vandvirkum starfsmanni sem hefur reynslu af vinnu við

Leitað er að öflugum aðila í kröftugt söluteymi Gluggasmiðjunar. Starfið felur í sér sölu á vörum Gluggasmiðjunar
gluggaog hurðasmíði.
Unnið
er bæðihafi
við
framleiðsluvélar
fyrir timbur og ál.
til verktaka
og stærri
aðila. Nauðsynlegt
er að viðkomandi
þekkingu
á gluggum og gluggaísetningum.

Skráðu þig frítt á
atvinnuvef Vísis

Gluggasmiðjan Gluggasmiðjan
sem er 70 ára á þessu er
ári leiðandi
er leiðandi fyrirtæki
á sviði
glugga,glugga
útihurða, og
svalalokana
og glerfyrirtæki
á sviði
útihurða,
handriða.

er vel tækjum búin og hyggur á frekari framþróun í tækjabúnaði félagsins .

Frekari upplýsingar um starfið veitir:
Frekari upplýsingar um störfin veitir:
Jónas Elvar
Halldórsson,
framkvæmdarstjóri
Gluggasmiðjunar,
sími 577 5050
Gunnar
Linnet,
framkvæmdastjóri
Gluggasmiðjunnar,
sími 577 5050.
Umsóknir sendist á póstfangið jonas@gluggasmidjan.is merktar „atvinnuumsókn”
Umsóknir sendist á postfangið gunnar@gluggasmidjan.is.

Gluggasmiðjan er rótgróið fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í gluggaframleiðslu frá árinu 1947

Ert þú meistari í mannauðsmálum?
Við leitum að mannauðsstjóra fyrir Hrafnistuheimilin
Óskað er eftir öflugum og jákvæðum sérfræðingi í mannauðsmálum til að stýra og taka þátt í áframhaldandi
eflingu mannauðs Hrafnistuheimilanna. Mannauðsdeild er stoðdeild innan Hrafnistu sem vinnur náið með
stjórnendum og starfsmönnum Hrafnistuheimilanna. Mannauðsdeild heyrir undir rekstrarsvið, sem er annað
tveggja stoðsviða Hrafnistu.

Mannauðsstjóri
Mannauðsstjóri ber ábyrgð á þróun og framkvæmd mannauðsstefnu Hrafnistu, stuðningi við stjórnendur
varðandi mannauðsmál og eftirfylgni mannauðsverkefna.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

• Framhaldsnám á sviði mannauðsstjórnunar
• Starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar
nauðsynleg
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Góð skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
• Þekking á lagalegum hliðum
mannauðsstjórnunar
• Þekking og/eða reynsla af úrvinnslu
tölfræðilegra gagna
• Rík þjónustulund

•
•
•
•
•

Alhliða ráðgjöf til stjórnenda á sviði mannauðsmála
Skipulag og yfirumsjón með mönnun og ráðningu starfsfólks
Stuðlar að góðum samskiptum og góðum starfsanda
Ábyrgð á verkefnum á sviði viðverustjórnunar og vinnuverndar
Framkvæmd kannana meðal starfsmanna og eftirfylgni úrbótaverkefna þeim tengdum
Yfirumsjón og ábyrgð á skjalagerð s.s. ráðningarsamningum og
starfslýsingum
Áætlanagerð varðandi mönnun og launakostnað
Samskipti við stéttarfélög, túlkun kjarasamninga og þátttaka
í samningagerð
Skipulag og yfirumsjón með þjónustu mannauðsfulltrúa
Yfirumsjón með tölfræðigreiningu á sviði mannauðsmála

Hrafnista Reykjavík

I

Hafnarfjörður

I

Kópavogur

I

Garðabær

I

Nesvellir

I

Hlévangur

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2017.
Umsókn, ásamt ferilskrá og ýtarlegu kynningarbréfi,
skal senda í gegnum heimasíðu Fast Ráðninga,
www.fastradningar.is. Óskað er eftir einnar blaðsíðu
kynningarbréfi þar sem á skipulegan hátt er gerð grein
fyrir reynslu viðkomandi af helstu verkefnum sem fylgja
starfinu.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Gunnarsdóttir,
framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Hrafnistu, harpa.
gunnarsdottir@hrafnista.is og Lind Einarsdóttir,
lind@fastradningar.is, eða í síma 552-1606.

Hrafnista rekur sex öldrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu
og í Reykjanesbæ. Hjá Hrafnistu starfa um tólf hundruð
manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi. Stöðugildi eru um
650 talsins. Veitt er sólarhringsþjónusta alla daga ársins til
aldraðra skjólstæðinga heimilanna.
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Vanir smiðir óskast til starfa.
Mjög góð verkefnastaða. Föst vinnuaðstaða næstu árin,
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Góð kjör í boði fyrir öfluga smiði.

Rafholt óskar eftir rafvirkjum til starfa
Vegna góðrar verkefnastöðu þurfum við að bæta í hóp starfsmanna. Við leitum að
öﬂugum einstaklingum sem treysta sér til að gera það sem þarf til þess að ná
frábærum árangri í krefjandi umhverﬁ. Rafholt er samhent fyrirtæki sem tileinkar sér
stundvísi og samviskusemi. Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um
en eitt af stefnumálum fyrirtækisins er að auka hlutfall kvenna í greininni.

Þjónustudeild
Auglýsum eftir vönum rafvirkjum til starfa við þjónustudeild fyrirtækisins. Viðkomandi þurfa
að vera sjálfstæðir, þjónustuliprir og hafa áhuga á því að tileinka sér nýjungar.
Rafholt sinnir þjónustu fyrir fyrirtæki og stofnanir. Má þar helst nefna Mílu, Vodafone, Nova,
Símann, Neyðarlínuna, Björgunarmiðstöðina í Skógarhlíð, Verne Global, Ölgerðina, N1, Eik
Fasteignafélag, Húsasmiðjuna, Héðinn, Nathan & Olsen, Hörpu Tónlistarhús og ﬂeiri aðila.

Almenn rafvirkjastörf
Auglýsum eftir vönum rafvirkjum, nemum og aðstoðarmönnum í fjölbreytt verkefni á
höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Viðkomandi þarf að vera vanur að vinna í teymi.
Reynsla af sambærilegum störfum er kostur en alls ekki skilyrði.

Umsóknir skulu sendast á
jon@bestla.is
Nánari uppl. Guðjón – 895-7673

Rafholt er framsækið fyrirtæki sem starfar jafnt á
útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki og stofnanir.
Fyrirtækið er eitt stærsta sinnar tegundar á sviði rafverktöku á Íslandi. Fagleg vinnubrögð og framúrskarandi
árangur eru leiðarljós fyrirtækisins.
Helstu verkefni eru almennar raﬂagnir, tölvu- og
ljósleiðaralagnir, töﬂu- og stjórnskápasmíði og þjónusta við
fjarskiptafyrirtæki.
Rafholt ehf. leggur áherslu á að ráða kraftmikla og
metnaðarfulla einstaklinga af báðum kynjum sem hafa
áhuga á að sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnu.
Allir starfsmenn Rafholts fá heita máltíð í hádeginu að eigin
vali og vinnuviku líkur í hádeginu á föstudögum.

Gúmmísteypa Þ. Lárusson sér um
samsetningu og uppsetningum á færiböndum úr
gúmmíi, PU og PVC.

Öﬂugt starfsmannafélag er starfrækt hjá fyrirtækinu og er
aðstaða starfsmanna öll hin glæsilegasta. Árshátíðir og
aðrar skemmtanir Rafholts eru metnaðarfullar og farið er
reglulega erlendis með allan hópinn.

Leitum að fólki sem hefur náð 25 ára aldri til að
útbúa og setja saman stór og smá færibönd.
Eftirfarandi eru þær kröfur sem við gerum til
starfsfólks okkar:
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði í starfi.
• Drifkraftur og jákvæðni eru mikilvægir
eiginleikar.
• Þjónustulund og vilji til að skila góðu verki.

Rafholt ehf. er á lista Creditinfo yﬁr framúrskarandi
fyrirtæki á Íslandi árið 2016, fjórða árið í röð.

Umsóknir ásamt ferilsskrá skal senda á starf@rafholt.is

ÍSLENSK A SI A.IS ICE 86801 12/17
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Viðkomandi getur hafið störf strax. Nánari
upplýsingar í síma 5674467 á milli kl.09 og
15 alla virka daga.

KENNSLA HJÁ TÆKNIDEILD ICELANDAIR
Ertu hæfileikaríkur leiðbeinandi? Getur þú útskýrt flókna hluti á einfaldan hátt?
Er þolinmæði einn af þínum kostum?
Ef eitthvað af þessu á við um þig, þá er laust til umsóknar starf leiðbeinanda hjá Icelandair Technical
Training (ITT). Starfið felst í að taka virkan þátt í uppbyggingu og kennslustarfi kennsludeildar ITT.
ITT er deild innan Icelandair Technical Services sem gegnir mikilvægu hlutverki í þjálfunarferli allra
starfsmanna ITS og lögð er áhersla á góðan starfsanda í deildinni.
STARFSSVIÐ:

HÆFNISKRÖFUR:

I Kenna verkferla fyrirtækisins, m.a. MOE
(CRS procedures) og CAME

I Flugvirkjamenntun með EASA Part 66
skírteini B1/B2

I Kenna Human Factors og önnur öryggisnámskeið, s.s. Fuel Tank Safety, EWIS o.fl.

I Tegundaráritun á Boeing 737, 757 eða 767
I Reynsla af flugvélaviðhaldi

I Kennsla á Boeing 757, Boeing 737NG og
MAX ásamt Boeing 767 réttindanámskeiðum

I CRS-réttindi á einhverja af ofangreindum
flugvélategundum er kostur

I Undirbúa kennslu og kennsluefni fyrir ofangreint

I Vönduð vinnubrögð og jákvætt viðmót eru
nauðsynlegir kostir fyrir þetta starf

I Önnur tilfallandi námskeið

I Mikilvægt er að geta unnið vel í hópi
I Frumkvæði og dugnaður

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir
lausar til umsóknar þrjár stöður

STAÐA 1. ÓBÓLEIKARA
Hæfnispróf fer fram 27. febrúar 2018 í Hörpu
Einleiksverk:
1) Mozart: óbókonsert 1. og 2. kafli engar kadensur (Bärenreiter
útgáfa)
2) Strauss: óbókonsert 1. og 2. kafli (Boosey and Hawkes útgáfa)

STAÐA LEIÐARA Í PÁKUDEILD
MEÐ SKYLDUR Á SLAGVERK

Hæfnispróf fer fram 6. mars 2018 í Hörpu
Einleiksverk:
Einleiksverk að eigin vali fyrir pákur

STAÐA VÍÓLULEIKARA
Hæfnispróf fer fram 20. mars 2018 í Hörpu
Einleiksverk:
1) 1. kafli úr klassískum konsert eftir Hoffmeister (D-dúr) eða Stamitz
(D-dúr) með kadensu

Nánari upplýsingar veita:
Valgeir Rúnarsson I valgeirr@its.is
Sveina Berglind Jónsdóttir I sveinaj@icelandair.is
+ Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á heimasíðu
Icelandair, www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar
en 20. desember 2017.

2) 1. kafli úr konsert eftir Bartók, Walton eða Hindemith Der
Schwanendreher
Umsóknarfrestur er til og með
30. desember 2017. Umsóknir,
ásamt ferilskrá og fylgiskjölum,
skulu berast til Unu Eyþórsdóttur,
mannauðsstjóra (starf@sinfonia.is).

Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir
þátttakendum að minnsta kosti tveimur
vikum fyrir hæfnispróf.
Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði
Sinfóníuhljómsveitar Íslands
www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra
(una@sinfonia.is) í síma 898 5017.

Spennandi störf í boði hjá WOW air

WOW ÞÚ!
VERTU MEMM
VERKEFNASTJÓRI Í FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU

SVÆÐISSTJÓRI Í SÖLU- OG MARKAÐSDEILD WOW AIR

FÍLAR ÞÚ STÓR SEM SMÁ FYRIRTÆKI?
WOW air leitar að drífandi starfsmanni á sölu- og markaðssvið WOW air
til að sjá um fyrirtækjaþjónustu flugfélagsins. Viltu veita frábæra
þjónustu? Býrðu yfir framúrskarandi sölu- og samskiptahæfileikum?
Ef þú vilt hafa nóg að gera í vinnunni og ert til í krefjandi verkefni á
skemmtilegum vinnustað þá viljum við heyra frá þér.

VILTU SIGRA HEIMINN MEÐ OKKUR?
WOW air leitar að öflugum einstaklingi með ríka skipulagshæfileika
í fullt starf svæðisstjóra á sölu- og markaðsdeild WOW air. Tilvonandi
svæðisstjóri þarf að hafa framúrskarandi söluhæfileika, brennandi
áhuga á sölu- og markaðsstörfum og ekki skemmir fyrir skemmtileg
sýn á tilveruna, góð tungumálakunnátta og gott keppnisskap.

SÉRFRÆÐINGUR Í MANNAUÐSMÁLUM

DEILDARSTJÓRI ÞJÓNUSTUVERS

KANNTU GOTT AÐ META?
WOW air leitar að þjónustuliprum og félagslyndum sérfræðingi sem
finnst fólk frábært, til að starfa að fjölbreyttum og skemmtilegum
verkefnum á sviði mannauðsmála fyrirtækisins. Viðkomandi mun
meðal annars koma að ráðningum og fræðslumálum ásamt því að
hafa umsjón með starfsmannaupplýsingum og fleiru.

SPAKT FORYSTUFÉ ÓSKAST
WOW air leitar að þjónustuliprum og reynslumiklum einstaklingi til
að sjá um daglega stjórnun þjónustuvers félagsins á Íslandi og
samþættingu með þjónustuveri WOW air erlendis. Ef þú hefur reynslu
af stjórnun, ert lipur í samskiptum, hefur náttúrulega leiðtogahæfileika
og þrífst vel í lifandi umhverfi þá gæti þetta verið draumastarfið þitt.

STARFSMAÐUR Í MÓTTÖKU / MANNAUÐSFULLTRÚI

VERKEFNASTJÓRI Í ÞJÓNUSTUMÁLUM

GETUR ÞÚ WOW-AÐ OKKUR?
WOW air leitar nú að ofurskipulögðum og skemmtilegum einstaklingi
með blússandi WOW faktor til að starfa í móttöku á skrifstofu
fyrirtækisins í Reykjavík. Starfið krefst mjög góðrar íslensku- og
enskukunnáttu, skipulagsfærni og framúrskarandi samskiptahæfni.
Auk móttökustarfa mun starfsmaðurinn sinna ýmsum tilfallandi
verkefnum fyrir mannauðssvið.

ERTU ÞJÓNUSTUSÉNÍ?
WOW air leitar að öflugum einstaklingi til að vinna að þjónustumálum
félagsins og þjálfun starfsfólks. Ertu sérlega þjónustulipur? Hefur þú
áhuga á öllu sem viðkemur gæðaeftirliti, þjónustuferlum og fræðsluefni?
Blundar kennari í þér sem elskar að vera í kringum annað fólk?
Þá er þetta mögulega framtíðarstarfið þitt.

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR FARÞEGA- OG
FLUGREKSTRARKERFA
ERTU FLUGÞENKJANDI OFURNOTANDI?
Leitað er að jákvæðum og skipulögðum ofurnotendum (e. super users) í
tölvukerfum sem snúa að gestum og flugrekstri WOW air. Starfsmennirnir
skipuleggja og sjá um kennslu í notkun kerfanna ásamt því að sjá um
rekstur þeirra frá degi til dags, veita ráðgjöf varðandi notkun og vera í
samskiptum við birgja. Þeir fá einnig að öllum líkindum viðurnefnið
Ofur á kaffistofunni.

WOW FRÁ UPPHAFI
WOW air er brosmilt lággjaldaflugfélag með það að markmiði
að bjóða ávallt upp á lægstu fargjöldin til og frá Íslandi.
Flugfélagið hefur vaxið mjög ört á skömmum tíma og við
hlökkum til að efla samkeppni í flugi enn frekar á komandi
árum með nýjum og spennandi áfangastöðum. Við leggjum
mikið upp úr því að hafa gaman af því sem við erum að gera,
bæði á skrifstofunni og gagnvart gestum okkar.
Hjá okkur starfa nú um 1100 hörkuduglegir starfsmenn.

SAMRÆMINGARSTJÓRI NEYÐARÁÆTLANA
AÐDÁANDI BJÖRGUNARSVEITA ÓSKAST
WOW air óskar eftir að ráða skipulagðan samræmingarstjóra
neyðaráætlana í Flugverndardeild. Æskilegt er að viðkomandi hafi
brennandi áhuga á björgunarmálum, viðbragðsáætlunum og fræðslu.
Um fjölbreytt verkefni er að ræða, m.a. skipulagning á þjálfun,
æfingum og fræðslu ásamt verkefnum í flugvernd.

VAKTSTJÓRI DAGLEGRAR STARFSEMI Í IOCC
ERTU LAUSNAMIÐAÐUR WOWARI?
WOW air leitar að jákvæðum vaktstjóra til að taka þátt í að stýra daglegri
starfsemi í IOCC í höfuðstöðvum WOW air. Rík þjónustulund með bros
og festu að leiðarljósi ásamt færni í mannlegum samskiptum eru góðir
eiginleikar WOW vaktstjóra. Um er ræða tímabundið starf til eins árs og
unnið er á dag- og næturvöktum.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Ítarlegri upplýsingar um störfin er að finna á vefnum okkar
wowair.is/starf. Þar er jafnframt tekið á móti umsóknum.
Frekari fyrirspurnir um störfin má senda á starf@wow.is.
Umsóknarfrestur til og með 18. desember 2017
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STARFSFÓLK
Í URRIÐAHOLTSSKÓLA Í GARÐABÆ
Komdu að kenna í Vallaskóla!
Laus er til umsóknar 100% staða kennara í leikrænni tjáningu
og ensku við Vallaskóla á Selfossi út skólaárið 2017-2018.
Umsóknarfrestur er til 18. desember 2017. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðilum sendist á Þorvald H. Gunnarsson skólastjóra á netfangið thorvaldur@vallaskoli.is.
Viðamiklar upplýsingar um skólann er að finna á slóðinni
www.vallaskoli.is. Starfið hentar jafnt körlum sem konum.

Urriðaholtsskóli er nýr samrekinn leik- og grunnskóli í Garðabæ fyrir nemendur á aldrinum
1-16 ára. Leikskóladeild skólans tekur til starfa í byrjun árs 2018. Auglýst er eftir áhugasömum
og faglegum einstaklingum til að taka þátt í að móta og byggja upp nýtt skólasamfélag.
Samstarf verður einkennandi fyrir alla starfshætti bæði á meðal nemenda og starfsmanna,
svo og milli skólastiga.

Auglýst er eftir starfsfólki í eftirtalin störf:
•
•
•
•

Aðstoðarskólastjóri yngri barna
Leikskólakennarar
Leiðbeinendur með aðra háskólamenntun
Leiðbeinendur í leikskóla og skólaliðar

Í Garðabæ er lögð rík áhersla á sjálfstæði skóla, fjölbreytni og valfrelsi sem felst meðal annars
í því að foreldrar hafa fullt frelsi um val á skóla fyrir börn sín. Leik- og grunnskólar Garðabæjar
skapa sér sérstöðu í áherslum sínum til að koma sem best á móts við fjölbreyttar þarfir
nemenda og verður það verkefni hópsins að koma að stefnumótun skólans.
Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2017. Gert er ráð fyrir að fyrstu ráðningar taki
gildi um miðjan janúar 2018 og er samkomulag um hvenær viðkomandi getur hafið störf.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Þorgerður Anna Arnardóttir skólastjóri Urriðaholtsskóla,
s. 525 8500 / 621 9505, netfang thorgerdurar@urridaholtsskoli.is

Sérfræðingar í
ráðningum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi
stéttarfélaga. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á vef Garðabæjar, www.gardabaer.is en þar
má finna nánari upplýsingar um störfin.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ný og fersk störf
á hverjum degi

Ráðningar

www.fastradningar.is
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LÖGFRÆÐINGUR HJÁ
ADVEL LÖGMÖNNUM
ADVEL lögmenn óska eftir að ráða lögfræðing til starfa til að sinna fjölbreyttum verkefnum fyrir viðskiptavini stofunnar.
HELSTU VERKEFNI
• Almenn lögfræðiráðgjöf á starfssviði stofunnar.
• Samninga- og skjalagerð.
• Samskipti við opinbera aðila og viðskiptavini.
• Málflutningur, eftir atvikum.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Fullnaðarpróf í lögfræði (cand.jur / meistarapróf).
• Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi eru æskileg.
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi.
• Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Þorkelsdóttir, ragnheidur@advel.is, s. 520-2050. Umsóknarfrestur er til og með 19. desember 2017.
Umsóknir skulu berast á netfangið advel@advel.is. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

ADVEL lögmenn hafa um árabil
sérhæft sig í lögfræðiráðgjöf til
fyrirtækja og opinberra aðila. Helstu
starfssvið stofunnar eru fyrirtækjaog félagaréttur, fjármögnun fyrirtækja, áreiðanleikakannanir, verðbréfamarkaðsréttur, samkeppnisréttur, persónuvernd, Evrópuréttur,
fjárhagsleg endurskipulagning,
auk málflutnings og almennrar
lögfræðiþjónustu. Hjá stofunni
starfar áhugasamt, vel þjálfað og
sérhæft kunnáttufólk í krefjandi en
hvetjandi starfsumhverfi.

Erum við að leita að þér?

Kerfisstjóri óskast til starfa hjá Akraneskaupstað

Akraneskaupstaður auglýsir lausa til umsóknar nýja stöðu kerfisstjóra á bæjarskrifstofunni
á Akranesi. Í starfinu felst að vera tæknilegur leiðtogi og móta nýja tæknistefnu fyrir Akraneskaupstað. Gert er ráð fyrir svigrúmi að vaxa í starfi s.s. með endurmenntun, námskeiðum og
ráðstefnuhaldi.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
•
•
•
•
•
•
•

Dagleg umsjón, notendaþjónusta og rekstur
tölvukerfa og vélbúnaðar
Umsjón með afritunar- og hýsingarmálum
Innleiðing og stýring nýrra kerfa og
verkefna sem því tengjast
Umsjón með og stýring verkefna sem snúa
að tæknilegum verktökum
Greining og fyrirbygging vandamála sem
kunna að koma upp
Gera umbætur í rekstri tölvuumhverfisins
með einfaldleika og öryggisstöðlum
Aðstoða og hafa yfirsýn með að koma á
námskeiðum fyrir starfsfólk

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•

•
•
•

Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði eða
góð starfsreynsla æskileg
Góð reynsla af rekstri tölvukerfa og
innleiðingu nýrra kerfa
Góð þekking og reynsla æskileg af
Microsoft hugbúnaði s.s Active Directory,
PowerShell, Exchange, Office 365, Azure,
Lync og SCCM
Rík þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð
Góð samskipta- og leiðtogahæfni
Frumkvæði og metnaður að ná árangri í
starfi

Umsóknarfrestur er til og með 27. desember 2017. Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri, baejarstjori@akranes.is.
Sótt er um starfið í gegnum heimasíðu Akraneskaupstaðar. Umsóknum fylgi ítarleg starfsferilskrá ásamt greinargerð þar sem kemur fram ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi til starfsins.

Akraneskaupstaður er ört vaxandi bæjarfélag með
sjö þúsund íbúa. Mikil áhersla er lögð á góða
þjónustu við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð í
stjórnsýslunni.
Einkunnarorð sveitarfélagsins eru jákvæðni,
metnaður og víðsýni.

advel.is
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Starfsmaður óskast til
afgreiðslustarfa í Árbæjapótek.
Um er að ræða hlutastarf frá kl. 13-18 virka daga.
Reynsla æskileg. Umsækjendur hafi samband í
síma 567-4200 (Kristján) eða með tölvupósti
í arbapotek@internet.is

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Fræðslu- og frístundaþjónusta
» Brautryðjandi í þjónustu við börn og fjölskyldur
Grunnskólar
» Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Hraunvallaskóli
» Skólaliði - Hraunvallaskóli
» Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
» Skólaritari - Hvaleyrarskóli
» Umsjónarkennari á yngsta stigi - Lækjarskóli
» Sérkennari - Lækjarskóli
» Stuðningsfulltrúi í fjölgreinadeild - Lækjarskóli
» Þroskaþjálfi - Lækjarskóli
» Kennari í íslensku sem öðru máli - Lækjarskóli
» Forfallakennari - Lækjarskóli
» Faggreinakennari í unglingadeild - Víðistaðaskóli
» Kennari á miðstig og í unglingadeild - Setbergsskóli
» Stuðningsfulltrúi Krakkaberg - Setbergsskóli
» Skólaliði í íþróttahús - Setbergsskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Krakkabergi - Setbergsskóli
» Skólaliðar - Setbergsskóli
» Skólaliði - Öldutúnsskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Öldutúnsskóli
» Náttúrufræðikennari á unglingastigi - Öldutúnsskóli
Leikskólar
» Leikskólakennari - Álfasteinn
» Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
» Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
» Leikskólakennari - Stekkjarás
Málefni fatlaðs fólks
» Stuðningsfulltrúi - Kletturinn
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is
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Starfatorg.is
Starf skjalavarðar/
upplýsingafræðings
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum óskar að
ráða skjalavörð/upplýsingasfræðing til starfa í 70% starf
frá og með 1. febrúar 2018.
Helstu verkefni:
• Móttaka og skráning erinda/mála.
• Frágangur skjala/mála í málaskrá.
• Leitir í skjalasafni, upplýsingaöflun og –miðlun.
• Pökkun skjala og skráning í geymsluskrá til afhendingar
á Þjóðskjalasafn
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun/reynsla á sviði bókasafns- eða
upplýsingafræði.
• Þekking og reynsla af skjalastjórnunarkerfum reynsla
af notkun GoPro kostur
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Ábyrgð, nákvæmni og vandvirkni.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
• Mjög gott vald á íslensku er skilyrði.
• Mjög góð kunnátta í ensku er nauðsynleg og vald á einu
Norðurlandamáli er kostur.
• Hæfni við miðlun upplýsinga.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum og
samstarfshæfni.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags
háskólakennara og fjármála- og efnahagsráðherra.
Upplýsingar um starfið veitir Sigurborg Stefánsdóttir,
fjármálastjóri, í síma 5254010
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil
skulu berast Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum
fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 Reykjavík eða
í tölvupósti á póstfangið rakelp@hi.is eigi síðar en
mánudaginn 18. desember 2017.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu í starfið liggur fyrir.

RÚV er fjölmiðill í almannaþágu
með það hlutverk að vekja,
virkja og efla. Hjá RÚV starfar
öflugur og samhentur hópur
sem segir mikilvægar sögur úr
umhverfi okkar, rýnir samfélagið
á gagnrýninn hátt og þróar nýjar
leiðir til frásagnar.
Umsóknarfrestur er til
2. janúar
Upplýsingar um störfin og
skil umsókna er að finna á
www.ruv.is/laus-storf.
Við hvetjum áhugasama til að
sækja um starfið, óháð kyni og
uppruna.

www.ruv.is

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sjúkraliði
Aðstoðarmaður í aðhlynningu
Sjúkraliði
Aðstoðarmaður í aðhlynningu
Sérfræðingur í nýsköpun
Teymisstjóri
Deildarstjóri
Félagsráðgjafi
Guðfræðingur
Starfsmaður
Flutningastarfsmaður
Verkefnastjóri
Sérfræðingur
Varðstjóri
Tryggingafulltrúi
Skrifstofumaður
Eftirlitsdýralæknir
Hjúkrunarfræðingar
Verkefnastjóri
Hjúkrunarfræðingur
Hópstjóri í símaveri
Skrifstofumaður
Verkefnastjóri

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Atv.vega- og nýsköpunarráðuneytið
Lyfjastofnun
Landspítali, viðhaldsdeild
Landspítali, öldrunarlækningadeild
Landspítali, geðsvið
Landspítali, rafmagnsverkstæði
Landspítali, flutningar
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Þjóðskrá Íslands
Fangelsismálastofnun, Hólmsheiði
Sjúkratryggingar Íslands
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Matvælastofnun
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Háskólinn á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Hagstofa Íslands
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Háskóli Íslands, Ísl.- og menningard.

Neskaupstaður
Neskaupstaður
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Kópavogur
Sauðárkrókur
Neskaupstaður
Akureyri
Patreksfjörður
Reykjavík
Húsavík
Reykjavík

201712/1903
201712/1902
201712/1901
201712/1900
201712/1899
201712/1898
201712/1897
201712/1896
201712/1895
201712/1894
201712/1893
201712/1892
201712/1891
201712/1890
201712/1889
201712/1888
201712/1887
201712/1886
201712/1885
201712/1884
201712/1883
201712/1882
201712/1881

Hjúkrunarfræðingur/ljósmóðir
Sjúkraliði
Starfsmenn við aðhlynningu
Sjúkraliði
Upplýsingafulltrúi
Fulltrúar á sviði þróunarsamvinnu

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Landspítali, öldrunarlækningadeild
Landspítali, bráðaöldrunarlækningad.
Landspítali, bráðaöldrunarlækningad.
Utanríkisráðuneytið
Utanríkisráðuneytið

Reykjanesbær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201712/1880
201712/1879
201712/1878
201712/1877
201712/1876
201712/1875

Tækniséní óskast
Deildarstjóri
Útsending og
dreifikerfi
Við leitum að öflugum
deildarstjóra í fullt starf til
að leiða teymi fólks með
sérfræðiþekkingu sem sinnir
verkefnum við útsendingarog dreifikerfi Ríkisútvarpsins
um allt land. Deildarstjórinn
ber ábyrgð á flóknum kerfum
útsendingar og dreifingar.

Pródúsent
RÚV núll

Python-forritari
Hugbúnaðarþróun

RÚV stóreykur þjónustu
við ungt fólk og leitar að
snjöllum pródúsent fyrir vefog sjónvarpsefni. Verkefni
pródúsents er að taka,
klippa og eftirvinna og taka
virkan þátt í hugmyndavinnu.
Nauðsynlegt er að hafa
gott auga fyrir efni, útliti og
áferð myndefnis. Ennfremur
að þekkja vel notkun
samfélagsmiðla og framleiðslu
á efni ætluðu þeim.

Við auglýsum eftir forritara til
að hanna og skrifa hugbúnað
frá grunni til útgáfu auk þess
að taka þátt í viðbótum og
breytingum á innri kerfum.
Forritarinn þarf að hafa
haldgóða þekkingu á SQL
og geta hannað og útfært
veigamikil gagnagrunnslíkön.
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Air Atlanta is looking
for quality people
Flight Operations Officer

Flight Crew Scheduler

Job description

Job description

Flight Operations Officers are a part of the Operations
Control Center (OCC).
The team prepares, plans and controls the ongoing flight
operation. The Operation Control Center operates 24/7 on a
2-2-3 shift pattern.

Crew scheduling is a team that oversees crew rosters on daily basis.
The team is responsible for covering all flights with crew in a safe-,
legal- and efficient way to ensure a smooth operation. The Crewing
department operates from 07:00-19:00 on a 2-2-3 shift pattern.
We are looking for people who have;

We are looking for people who have;
•
•
•
•
•
•

Dispatch, Pilot or ATC license (preferred)
Skills to delegate and work under intensive time pressure
Good English proficiency
Great computer skills
Completed secondary school or similar
Experience in an airline Operations Environment (is a plus)

•
•
•
•
•
•

Skills to work under pressure
Good English proficiency
Great computer skills
Great communications skills
Completed secondary school or similar
Experience in an airline Operations Environment (is a plus)

Please visit airatlanta.com for further information. Application deadline is 19th of December 2017
About Air Atlanta Icelandic
Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world. We offer tailormade solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. The current fleet
consist of fifteen wide-body aircraft of two types; Boeing 747-400 and Airbus A340-300.
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the
municipality of Kopavogur, Iceland.

Hlíðasmári 3 | 201 Kópavogur | Sími: 458 4000 | airatlanta.com

Rauði krossinn
á Íslandi vill ráða
tvo mikilvæga
liðsmenn
Sviðsstjóri Fjáröflunar
og kynningarmála
Ábyrgðasvið
• Fjáröflun til mannúðarstarfs félagsins
• Kynningar- og markaðsmál
• Stefnumótun, markmiðasetning,
áætlanagerð og stjórnun
Hæfnikröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta, markaðsmála eða tengdra greina
• A.m.k. 5 ára starfsreynsla
• Sjálfstæði, fagmennska og skipulögð
vinnubrögð
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Mjög góð rit- og talfærni á íslensku
og ensku

Rekstrarstjóri Fataverkefnis
Ábyrgðasvið
• Yfirumsjón með fataverkefni félagsins,
þ.m.t. söfnun, flokkun og sölu fatnaðar
í verslunum Rauða krossins um allt land
• Viðskiptaþróun, markmiðasetning,
áætlanagerð og stjórnun
• Stuðningur við deildir og sjáloðaliða
félagsins
• Gæðastjórnun

VIÐ BORGUM LAUNIN
OG SÍMREIKNINGINN!
Við hjá Póstdreifingu leitum
að duglegu og ábyrgu fólki til
að bera út blöð í þínu nágrenni milli
klukkan 6 og 7 á morgnana.

Við bjóðum glæsileg símafríðindi og blaðberar okkar
sem nota Póstdreifingarappið
í 30 útburðardaga í röð fá
glæsilegt Garmin snjallúr.

Dreifing fer fram sex daga vikunnar,
mánudaga til laugardaga.
Nánari upplýsingar má finna
á ráðningarasíðu okkar
www.postdreifing.rada.is.
Ef þetta er eitthvað sem sem
gæti átt við þig sendu þá inn
umsókn í dag og við munum
hafa samband.

Vatnagörðum 22 | Sími 585 8300 | www.postdreifing.is

Hæfnikröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta, markaðsmála eða tengdra greina
• Rekstrarreynsla/reynsla af
verslunarrekstri
• Sjálfstæði, fagmennska og skipulögð
vinnubrögð
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Lipurð í samskiptum og jákvæ hugarfar
• Ástríða fyrir tísku og endurnýtingu
fatnaðar er kostur
• Reynsla af vinnu með sjáloðaliðum
er kostur
Umsóknarfrestur er til og með 29.
desember nk. Umsækjendur eru
vinsamlegast beðnir um að senda umsókn
á netfangið starf@redcross.is. Umsókn
skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Allar nánari upplýsingar veitir
Dögg Guðmundsdóir – dogg@redcross.is
Rauði krossinn á Íslandi er félag sjáloðaliða
sem stendur vörð um mannréindi og virðingu
einstaklinga og vinnur að verkefnum sem snúa
að félagslegu öryggi og neyðarvörnum vegna
áfalla og hamfara. Meginhlutverk Rauða
krossins á Íslandi er að bregðast við hvers konar
neyð hvort heldur er af náúru- eða
mannavöldum, standa vörð um og aðstoða þá
sem verst eru staddir í samfélaginu og veita
aðstoð er gerir fólk hæfara til að takast á við
erfiðleika og bregðast við áföllum. Félagar í
Rauða krossinum á Íslandi eru yfir 20 þúsund
og skráðir sjáloðaliðar yfir 3000 sem starfa í
42 deildum um land allt. Rauði krossinn er elsta
og umfangsmesta mannúðarhreyfing í heimi
með um 100 milljónir félagsmanna og
sjáloðaliða í 192 löndum.

Liðsauki á samgöngusvið
EFLA verkfræðistofa leitar að öflugu starfsfólki á samgöngusvið fyrirtækisins.
Annarsvegar er um að ræða fjölbreytt verkefni á sviði umferðarskipulags, umferðartækni,
umferðaröryggis, forhönnunar mannvirkja með áherslu á hjólandi- og gangandi umferð.
Hinsvegar er um að ræða verkefni sem snúa að veg- og gatnahönnun, viðhaldi vega, eftirliti
með gatnaframkvæmdum og hönnunarstjórnun.

Skráðu þig frítt á
atvinnuvef Vísis

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í byggingarverkfræði eða

• Góð almenn tölvukunnátta
• Gott vald á íslensku og ensku,

byggingartæknifræði

Norðurlandamál er kostur

• Miklir skipulagshæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum
vefsíðu EFLU, efla.is/um-eflu/laus-storf fyrir 29. desember næstkomandi.
Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur
29. desember 2017

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 350 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • ÞÝSKALAND • PÓLLAND • TYRKLAND

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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ÚTBOÐ

Kynningarfundur
Lyklafellslína1

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

(Sandskeiðslína 1)

Framkvæmdir við nýja háspennulínu
í lögsögu Kópavogs
Landsnet hf. hefur sótt um framkvæmdaleyfi
vegna framkvæmda við Lyklafellslínu 1 hjá
þeim sveitar félögum á höfuðborgar svæðinu
sem nýja línan mun liggja um; Mosfellsbæ,
Kópavogi, Garðabæ og Hafnar firði.

PIPAR\TBWA \ SÍA

Miðvikudaginn 13. desember nk.
kl. 17:15–19:00 í sal bæjarstjórnar
Kópavogs, Hábraut 2

• Háaleitisskóli Álftamýri 79 – Endurbætur
utanhúss – Útboð nr. 14112.
• Hreinsun gatna- og gönguleiða í Reykjavík
2018 - 2021 útboð I – EES útboð nr. 14113.
• Hreinsun gatna- og gönguleiða í Reykjavík
2018 - 2021 útboð II – EES útboð nr. 14114.
• Hreinsun gatna- og gönguleiða í Reykjavík
2018 - 2021 útboð III – EES útboð nr. 14115.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Um er að ræða framkvæmdir við nýja háspennu
línu frá Lyklafelli í Mosfellsbæ að Hamranesi í
Hafnarfirði.
Á móti verða fjar lægðar Hamraneslína 1 og 2,
sem liggja frá Geithálsi um Heiðmörk að
Hamranesi, og Ísallína 1 og 2, frá tengivirki við
Hamranes að álverinu í Straumsvík.
Bæjar stjórn Kópavogs frestaði afgreiðslu
erindis um leyfi til framkvæmda við lagningu
línunnar og boðar hér með til kynningar fundar
með íbúum og öðrum sem láta sig málið varða.
Dagskrá:
•

Fulltrúi Landsnets kynnir fyrirhugaða fram
kvæmd við Lyklafellslínu

•

Fulltrúi Náttúruverndarsamtaka Suðvestur
lands og Hraunavina kynnir sjónar mið sín
og athugasemdir vegna fyrir hugaðrar fram
kvæmdar við Lyklafellslínu

Útboð
•

Sjónarmið Hafnarfjarðar

•

Umræður og fyrirspurnir fundargesta
Bæjarstjóri Kópavogs

kopavogur.is

ONRS-2017-18/ 09.12.2017

ALÚTBOÐ

Leiguíbúðir í Skarðshlíð
Hafnarfjarðarbær, fyrir hönd nýstofnaðs
íbúðafélags, óskar eftir tilboðum í hönnun og
byggingu 12 leiguíbúða við Hádegisskarð 12 og 16 í
Skarðshlíð, Hafnarfirði.
Um er að ræða 2 hús og er gert ráð fyrir að þau verði
nánast eins, 2ja hæða með 6 íbúðum hvort hús.
Miða skal við að íbúðir verði af mismundandi stærð sem
hér segir:
Fjöldi herbergja Hámarksstærð Fjöldi íbúða í húsi Samtals fjöldi íbúða
2ja herbergja
50 m2
3
6
60 m2
3ja herbergja
2
4
4ra herbergja
1
2
80 m2

Lögð er áhersla á hagkvæmar byggingaraðferðir í því
skyni að lækka byggingarkostnað, skapandi og
hugvitsamlegar lausnir og góða hönnun.
Þeir sem óska eftir að fá send útboðsgögn skulu senda
beiðni um það á netfangið stefan@vsb.is

Útboð
Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Þjónustu rafvirkja

Styrkir úr þróunarsjóði
innflytjendamála 2017–2018
Innflytjendaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki úr
þróunarsjóði innflytjendamála. Tilgangur sjóðsins er að
efla rannsóknir og þróunarverkefni á sviði innflytjendamála með það að markmiði að auðvelda gagnkvæma aðlögun innflytjenda og íslensks samfélags. Við ákvörðun
um styrkveitingar verður að þessu sinni lögð áhersla á
eftirfarandi:
• Rannsóknar- og þróunarverkefni sem tengjast
börnum og ungmennum af erlendum uppruna.
• Rannsóknar- og þróunarverkefni sem falla vel að
áherslum þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í
málefnum innflytjenda fyrir árin 2016–2019 sem
samþykkt var á Alþingi 20. september 2016.
• Rannsóknar- og þróunarverkefni sem stuðla að virkri
þátttöku innflytjenda í samfélaginu og auka sýnileika
þeirra.
Önnur rannsóknar- og þróunarverkefni koma einnig til
álita.
Styrkir verða veittir félögum, samtökum og opinberum
aðilum og eru félags- og hagsmunasamtök innflytjenda
sérstaklega hvött til þess að sækja um. Einstaklingar
geta aðeins sótt um styrki til rannsókna. Til ráðstöfunar
eru 15 milljónir króna og geta styrkir að hámarki numið
75% af áætluðum heildarkostnaði verkefnis. Unnt er að
sækja um jafnt á íslensku og ensku.
Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2018. Vakin er sérstök
athygli á að einungis er unnt að sækja um rafrænt og er
umsóknarformið aðgengilegt á eyðublaðavef Stjórnarráðsins (minarsidur.stjr.is). Vísað er á nánari upplýsingar um þróunarsjóðinn á vef Stjórnarráðsins, meðal
annars reglur þróunarsjóðs innflytjendamála með nánari
upplýsingum um skilyrði fyrir styrkveitingum. Einnig
er bent á framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda.
Í byrjun janúar mun innflytjendaráð standa fyrir opnum
kynningarfundi fyrir væntanlega umsækjendur um umsóknarferlið, áherslur ársins og reglur sjóðsins. Nánar
auglýst síðar.
Nánari upplýsingar fást í velferðarráðuneytinu í síma
545 8100 og með tölvupósti á netfangið postur@vel.is.
Trúnaðar er gætt við meðferð allra umsókna.

Tilboð verða opnuð hjá umhverfis- og
skipulagsþjónustu bæjarins að Norðurhellu 2,
þriðjudaginn 6. febrúar 2018, kl. 11.00.

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Frábært byggingarverkefni
fyrir verktaka

Óskað er eftir tilboðum í almenna þjónustu rafvirkja
tengda viðhaldsþjónustu, endurnýjun og viðbótum á
virkjunum og þjónustu rafvirkja á hlöðum á mismunandi
stöðum á landinu.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2017-18 Þjónusta
rafvirkja“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/utbod

Reykjanesbær - tilkynning

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, fimmtudaginn 11.01.2018 kl. 11:00.

Þann 15. desember næstkomandi verður auglýst á vef
Ríkiskaupa verkið „Stapaskóli 1. áfangi“. Verkið verður
í alútboði fyrir utan hönnun en 1. áfangi verður tæpir
8.000m2.

ORKA
ORKA NÁTTÚRUNNAR
NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi
Bæjarhálsi 1,
1, 110
110 Reykjavík
Reykjavík ·· Sími
Sími 591
591 2700
2700 ·· www.on.is
www.on.is
Allar fyrirspurnir
fyrirspurnir vegna
vegna útboðs
útboðs skal
skal senda
senda áá utbod@or.is
utbod@on.is
Allar

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að setja sig í
startholurnar og sækja gögn á vef Ríkiskaupa þann 15. des.

Um er að ræða byggingarfélag sem er með gott verkefni í gangi.
Um er að ræða fjölda íbúða sem á að byggja og eru allar íbúðir
fráteknar. Um er að ræða lóð og samþykktar teikningar. Verkefnið
er tilbúið til að hefjast handa strax. Frábært og arðsamt verkefni
fyrir verktaka eða fjársterkan aðila. Verð er mjög sanngjarnt.
Nánari uppl. eingöngu veittar á skrifstofu. Gunnlaugur
S: 777 56 56, gunnlaugur@fastko.is og á www.fastko.is
Vegna mikillar sölu vantar allar gerðir eigna á skrá. Frítt söluverðmat.
Fasteignasala Kópavogs • Hamraborg 14a • S 517 2600

fasteignir
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Haðaland 12, 108 Reykjavík
Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Til sölu er verkstæði
með bíla- og bílasprautun
Um er að ræða verkstæði með bíla- og bílasprautun sem hefur
verið starfandi með góðum árangri. Verkstæðið er starfandi í ca.
350m2 leiguhúsnæði, með forleigu- og forkaupsrétti, á góðum
stað í 104 Reykjavík. Tæki eru góð þ.m.t. sprautuklefi
og lyfta. Gott malbikað útisvæði. Góð velta
og góð verkefnastaða t.d. samningur við öll
tryggingarfélögin.

Fallegt og vel staðsett 309,3 fm einbýlishús med innbyggðum
bílskúr neðst í Fossvoginum. Húsið er teiknað af Helga og
Vilhjálmi Hjálmarssonum arkitektum og var frá upphafi mjög
til þess vandað. Innréttingar í húsinu eru einnig teiknaðar
af þeim, í samvinnu við innanhúsarkitektinn Finn Fróðason.
Húsið skiptist m.a. í stofur, borðstofu, fjögur herbergi og tvö
baðherbergi. Arinn í stofu. Grunnskipulag hússins er mjög
vel heppnað. Skjólgóður suðvestur garður, steyptir skjólveggir og opið svæði í suður. Stutt í skóla, leikskóla, íþróttastarf
og stíga- og útivistarsvæði borgarinnar. V. 155 m.
Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali
s: 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Nánari uppl. eingöngu
veittar á skrifstofu.
Gunnlaugur
S: 777 5656,
gunnlaugur@fastko.is
og á www.fastko.is
Vegna mikillar sölu vantar allar gerðir eigna á skrá. Frítt söluverðmat.
Fasteignasala Kópavogs • Hamraborg 14a • S 517 2600

Sala fasteigna frá
Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Barónsstígur 49

Endurnýjuð 3ja – 4ra herb. íbúð með sérinngangi.
Eignin verður til sýnis í dag, laugardag, frá kl. 13.30 – 14.15
O PI Ð
H ÚS

Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

FAST

Ráðningar

Mjög falleg, björt og mikið endurnýjuð 77,1 fm. íbúð á jarðhæð
í góðu fjórbýlishúsi við Barónsstíg. Eignin er þannig sett upp
í dag að í henni eru 3 svefnherbergi en stofa og eldhús eru í
einu opnu rými. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra
á sl. vikum, m.a. lagt vandað og fallegt parket, sett upp ný og
mjög falleg eldhúsinnrétting með innbyggðri uppþvottavél
og ný tæki og baðherbergi var allt endurnýjað með tengi fyrir
þvottavél.
Verð 39,9 millj.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.

Bollagarðar 107- Seltjarnarnesi.
Glæsilegt einbýlishús á útsýnisstað.

Eignin verður til sýnis í dag, laugardag, frá kl. 15.00 – 15.30
O PI Ð
H ÚS

Virkilega fallegt og mikið endurnýjað 225,0 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað á norðanverðu Seltjarnarnesinu. Mögulegt er að hafa
allt að 5 svefnherbergi á efri hæð hússins líkt og upphaflegar
teikningar hússins sýna, en í dag eru svefnherbergin þrjú.
Samliggjandi bjartar stofur. Eldhús með sérsmíðuðum innréttingum. Stór sjónvarpsstofa. Lóðin er nýlega endurnýjuð, öll
afgirt með skjólveggum og með stórum veröndum til suðurs
og norðurs. Hús nýmálað að utan.
Verð 99,5 millj.

22 fasteignir

9 . d e s e m b e r 2 0 1 7 L AU G A R DAG U R

TIL LEIGU:

Þarftu að ráða starfsmann?

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

OTP
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Vegghamrar 26, Grafarvogi
OP

IÐ

HÚ

S

Vatnsstígur 22
101 rVK
OPiÐ HÚS LaUGardaGiNN
9. deSeMBer KL.14.00-14.30

Glæsileg 135.4fm útsýnisíbúð í nýlegu húsi við vatnsstíg 22. Lava eik
innréttingar frá GKS, stein borðplötur, Míele eldhústæki, svalalokun
á suður svölum og hiti í gólfum
NÁNARI UPPLÝSINGAR
VEITIR NADIA KATRÍN
Í SÍMA 6925002 EÐA
NADIA@LANDMARK.IS

Nadia KatríN
BaNiNe

Löggiltur fast.
nadia@landmark.is
sími 692 5002

Mjög gott 185 fm. húsnæði á jarðhæð á frábærðum
stað við hliðina á Smáralind.
Hentar t.d. fyrir skrifstofu, heildsölu, hönnunaraðstöðu
og jafnvel verslun.
Nánari upplýsingar hjá Sigrúnu í s: 660-6110.

Bjartur fasteignasala kynnir fallega, rúmgóða og bjarta 76,9
fermetra, þriggja herbergja íbúð á annarri hæð í tveggja
hæða fjölbýlishúsi í Hamrahverfi Grafarvogs.
Sérinngangur er í íbúðina.
Opið hús verður haldið sunnudaginn 10. desember
milli klukkan 16:00 - 16:30

Skráðu þig frítt á
atvinnuvef Vísis

Allar fekari upplýsingar veita;
Sigríður Jónasdóttir aðstoðarmaður
fasteignasala í síma 661-4141
eða gegnum tölvupóstfangið
sigridur@bjarturfasteign.is og
Magnús Davíð Norðdahl, löggiltur
fasteignasali og héraðsdómslögmaður
í síma 571-5011, eða gegnum tölvupóstfangið magnus@bjarturfasteign.is

Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

OP

IÐ

OP

IÐ

HÚ

S

Oddeyrargata 12

Friggjarbrunnur 5 - 113 Reykjavík.
- Lyftuhús.

Oddeyrargata 12 - 600 Akureyri
- Tvær íbúðir og skúr.

Hringbraut 43 - 107 Reykjavík

Opið hús sunnudaginn 10. desember frá kl
14:30 til 15:00
OP
IÐ
Falleg og vel skipHÚ
S
ulögð 3ja herbergja
endaíbúð í góðu
fjölbýlishúsi við
Hringbraut. Íbúðin
er sérlega björt með stórum gluggum í þrjár
áttir. Í risi fylgir íbúðinni aukaherbergi með
aðgengi að salerni sem leigt er út. Íbúðin
skiptist í forstofu/hol með fatahengi, eldhús,
samliggjandi bjartar stofur með útgengi á svalir,
önnur stofanna er í dag nýtt sem svefnherbergi,
svefnherbergi, baðherbergi. Húsið hefur fengið
gott viðhald að utan undanfarin ár, frárennslislagnir hússins hafa einnig verið endurnýjaðar.
Snyrtileg og vel umgengin sameign. Sameiginlegt þvottahús og stór sér geymsla í kjallara
fylgja íbúðinni. Verð 43,8 millj.

Þórður S.
Ólafsson,
löggiltur
fasteignasali.

Ólafur Már
Björg
Ólafsson,
Ágústsdóttir,
löggiltur
skrifstofa
fasteignasali.
s. 865-8515

OP

IÐ

HÚ

S

Friggjarbrunnur 5
Opið hús sunnudaginn 10. desember frá
kl. 13:00 til 13:30
Glæsileg 4ra til 5 herbergja íbúð ásamt
stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi við
Úlfarsárdalinn. Eignin skiptist í forstofu,
hjónaherbergi, tvö barnaherbergi,
baðherbergi, opið rými þar sem eldhús
er opið við borðstofu og setustofu, útgengi á svalir úr setustofu. Þvottahús er inn
af eldhúsi. Grantíborðplata í eldhúsi. Fataskápar í öllum herbergjum. Afar vönduð
og vel skipulögð íbúð. Bílastæði í kjallara er rúmgott með sér geymslu þar við
hliðina. Eignin er skráð 147,5 fm - þar af geymsla 12,5 fm.
Verð 62,9 millj.

Ingibjörg
Þórðardóttir,
löggiltur
fasteignasali.
s. 864-8800

Falleg og rúmgóð
íbúð á jarðhæð
með sérinngangi
ásamt bílskúr í
fjögurra íbúða húsi
á Seltjarnarnesi.
Eignin er samtals 99,7 fm, þar af bílskúr 25,9
fm. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús með
þvottahúsi inn af, stóra stofu með útgengi á
svalir og afgirtri timburverönd, baðherbergi og
svefnherbergi. Bílskúr er í bílskúralengju við
hlið hússins. Húsið var múrviðgert og málað
2016. Verð 44,9 millj.

Garðatorg 2B - 210 Garðabær
- nýtt lyftuhús - glæsilegt útsýni

Glæsileg 4ja
herbergja íbúð með
miklu útsýni í nýju
húsi við Garðatorg.
Íbúðin skiptist í
forstofu/hol með fataskápum, setustofa/borðstofa opin við eldhús,
útgengi á yfirbyggðar svalir úr eldhúsi, útgengi
á stórar svalir úr stofu. Baðherbergi við hol og
þvottahús þar við hliðina. Hjónaherbergi með
sér baðherbergi inn af, rúmgott svefnherbergi,
sjónvarpshol sem væri hægt að stúka af sem
þriðja svefnherbergi. Sér bílastæði og geymsla
í kjallara.
Verð 79,5 millj.

S

Austurströnd 4

Opið hús laugardaginn 9. desember frá
kl 14:30 til 15:30
Fallegt og afar vel staðsett einbýlishús
í neðri Brekkunni á Akureyri. Húsið er í
5 mínútna göngufæri við Ráðhústorgið
og sundlaugina. Húsið er á 2 fastanúmerum og er í dag nýtt sem 2 íbúðir. Húsið sjálft er samtals um 130 fm og skúr
á lóð er 32fm. Sérinngangur er á efri hæðina, en inngangur á neðri hæðina er í
gegnum sameign íbúðanna. Íbúðin á neðri hæðinni er með útgefið gistileyfi fyrir
ferðamenn. Eignin hefur fengið gott viðhald og mikla endurnýjun að innan sem
utan á undanförnum árum. Upplýsingar hjá Ólafi M. Ólafssyni löggiltum fasteignasala s. 865-8515. Verð 42,5 millj.

Lindarbraut 16 - 170 Seltjarnarnes Sérinngangur og bílskúr

HÚ

Austurströnd 4 - 170 Stjn. Útsýnisíbúð í lyftuhúsi
- Stæði í bílageymslu

Opið hús sunnudaginn 10. desember
frá kl. 14:00 til 14:30 - íbúð 0405
Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð á
4. hæð með glæsilegu útsýni og stæði
í bílageymslu í lyftuhúsi á Seltjarnarnesi. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús,
borðstofu, stofu með útgengi á svalir og miklu útsýni, baðherbergi og svefnherbergi.
Skápar í forstofu og svefnherbergi. Húsið hefur nýlega verið múrviðgert og málað,
einnig var þakjárn endurnýjað. Auðvelt er að bæta við auka herbergi í íbúðinni
og hefur það verið gert í sambærilegum íbúðum á Austurströnd. Íbúðinni fylgir
sérmerkt stæði í bílageymslu, einnig sér geymsla. Góð staðsetning, stutt í skóla,
leikskóla og alla helstu þjónustu. Verð 37,9 millj.

Flyðrugrandi 2 - 107 Reykjavík
- laus við kaupsamning

OP
Opið hús mánudagIÐ
HÚ
inn 11.desember
S
frá kl 12:15 til 12:45
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
með hellulagðri
verönd á eftirsóttum stað í Vesturbænum.
Íbúðin er 64,3 fm, þar að auki fylgir sér geymsla
sem er ekki skráð í birta fermertratölu. íbúðin
skiptist í forstofu þaðan sem er innangengt í
geymslu. Eldhús sem er opið við rúmgóða stofu
með útgengi á hellulagða verönd. Svefnherbergi með fataskáp, baðherbergi.
Góð staðsetning, stutt í skóla og leikskóla,
göngufæri við miðborgina og Háskólann.
Verð 32 millj.

Naustabryggja 36
– 110 Reykjavík

Glæsileg 4ja
herbergja íbúð á
tveimur hæðum
með óhindruðu
sjávarútsýni og
aukinni lofthæð í
Bryggjuhverfinu í Reykjavík. Íbúðin er skráð
93,1 fm en er nær 110 fm að gólfleti þar sem
hluti efri hæðar er ekki skráð. Á neðri hæð er
eldhús opið við stofu/borðstofu, baðherbergi
með þvotta aðstöðu, tvö svefnherbergi og svalir. Á efri hæð er stórt alrými sem er nýtt sem
sjónvarps og svefnherbergi og útgengi á svalir.
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu á jarðhæð.
Verð 48,9 m

OPIÐ HÚS MILLI KL 13:00 OG 13:30 UM HELGINA -

LAUG 9. DES OG SUNN 10.DES

Nýjar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja útsýnisíbúðir með sérinngangi af stigapalli í fallegu lyftuhúsi í Urriðaholtinu í Garðabæ.
Íbúðirnar eru 22 talsins og afhendast fullbúnar með gólfefnum. Helmingi íbúðanna fylgir bílskúr.
Frábær staðsetning en Mosagatan liggur hátt í Urriðaholtinu með glæsilegu útsýni yfir byggðina til suðurs og vesturs.
Mosagatan liggur einnig næst Urriðaholtsskóla sem opnar haustið 2018. Miklir útivistarmöguleikar í nágrenninu.

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Þó ra B i r g i s d ó t t i r l ö g g i l t u r fa s t e i g n a s a l i

NÝBYGGINGAR – JAÐARLEITI OG FRAKKASTÍGUR

Jaðarleiti og Frakkastígur

SÖLUKYNNING
Á SKRIFSTOFUNNI
Í SÍÐUMÚLA 23
Sölumenn taka
á móti gestum
mán. 11. des.
milli 16:00-17:00
Opið hús

Brávallagata 18
Íbúð

45.500.000

Opið hús

fim. 14. des kl 17:15 -17:45

3herbergi

101 Reykjavík
86,2 fm

Björt og Falleg íbúð

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

mán. 11. des. kl 17.30-18.00

Álfheimar 15
Hæð

104 Reykjavík
5-6 herbergi

62.500.000

164 fm

Sérhæð með bílskúr

Falleg og vel skipulögð hæð með sér inngangi
Þóra fasteignasali

777 2882

Kúhalli 6
Sumarbústaður

19.900.000

301 Hvalfjörður
3 herbergi

103 fm

Frábært útsýni

Bústaður og bílskúr
Davíð fasteignasali

897 1533

Sjafnarbrunnur 2

Sýning laugardag á nýjum íbúðum á besta stað í Úlfarsárdal
Aðeins 5
íbúðir eftir

Fullbúnar sýningaríbúðir með
gólfefnum og lýsingu.
Vandaðar innréttingar frá
Colombini Casa, AEG
raftæki.
Frábær staðsetning í
Úlfarsárdal með fallegu
útsýni yfir dalinn og nágrenni.
Stutt í náttúruna og
gönguleiðir.
Nýjar fullbúnar 4ra og fimm
herbergjaíbúðir, allar með
stæði í bílageymslu.

í dag laugardag
milli kl. 14-15

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

10. des 16:00 – 16:30

12. des 18:00 – 18:30

Breiðbraut 670

Eskivellir 5

235 REYKJANESBÆR
STÆRÐ: 94-103 fm

221 HAFNARFJÖRÐUR

FJÖLBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 86,5 fm

Einstaklega vel skipulagðar og mikið
endurnýjaðar 3 herbergja íbúðir að Breiðbraut
670.
Heyrumst

Heyrumst

24.9 - 25.4 M

Gunnar 699 3702

OPIÐ HÚS

11. des 17:30 – 18:00

Hringbraut 104

Hraunbær 80

101 REYKJAVÍK

110 REYKJAVÍK
EINBÝLI

HERB:

8

STÆRÐ: 110,6 fm

Mjög fallegt tveggja íbúða einbýlishús við
Hringbraut 104 í Reykjavík. Eign sem gefur
mikla möguleika.
Heyrumst

Heyrumst

HERB: 5-6

39.900.000

Kristján 696 1122

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

9. des 16:00 – 16:30

Sjafnarbrunnur 2

9. des 15:00 – 15:30

Álalind 10

113 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 119-150 fm

FJÖLBÝLI

Mjög falleg og mikið endurnýjuð íbúð, fjögur
svefnherbergi í íbúð og eitt herbergi í sameign
sem er í útleigu. Þvottavél, uppþvottavél og
þurrkari ásamt öllum ljósum fylgja með.

91.900.000

Gunnar 699 3702

OPIÐ HÚS

201 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB: 4-5

STÆRÐ: 106-188 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 3-5

LIND fasteignasala kynnir:

LIND fasteignasala kynnir:

Nýjar og glæsilegar fullbúnar íbúðir í fallegu
lyftuhúsi að Sjafnarbrunni 2. Aðeins 9 íbúðir í
húsinu og fylgir öllum íbúðum stæði í upphitaðri bílageymslu. Íbúðirnar afhendast fullbúnar
að innan, með öllum gólfefnum, uppþvottavél
og ljósum.

Innréttuð sýningaríbúð með húsgögnum frá
Húsgagnahöllinni og Dorma.
Íbúðir skilast fullbúnar með öllum gólfefnum.
Húsið er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum
og fylgir öllum íbúðum stæði í upphitaðri
bílageymslu.

Verðdæmi
101 – 4 herb, 144,4 fm. Verð 62,9 m
103 – 4 herb, 118,6 fm. Verð 51,9
202 – 5 herb, 150,3 fm. Verð 65,9
301 – 4 herb, 146,3 fm. Verð 66,4

Verðdæmi
204 – 3 herb. 110 fm. V.55,5 m.
303 – 3 herb. 108,2 fm. V.56,5 m.
403 – 3 herb. 110,1 fm. V. 59 m.
201 – 5 herb. 158,5 fm. V.76 m.

Heyrumst

3

Sölufulltrúi/ Í námi til lögg.fasteignasala

10. des 14:00 – 14:30

STÆRÐ: 194 fm

HERB:

35.900.000

Magnús 699 2010

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Vel skipulögð þriggja herbergja íbúð á fjórðu
og efstu hæð í fallegu lyftuhúsi með svölum til
suðurs.

Stefán 892 9966

Verð frá 51, 9 M

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Heyrumst

Stefán 892 9966

Verð frá 55,5 M

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hamraborg 12 | 200 Kópavogur | 416 0500 | www.eignaborg.is
EGILSGATA 14 |

101 Reykjavík

EINBÝLISHÚS

OPIÐ HÚS

80 m2 | VERÐ: 46.500.000

SKÓGARVEGUR 12a |

103 Rvk

FA S T E I G N A S A L A Í 4 0 Á R 1 9 7 7 - 2 0 1 7
FJÖLBÝLISHÚS

OPIÐ HÚS

70 m2 | VERÐ: 49.900.000

ÞRI. 12. DES
KL. 17:00 – 17:30

RJÚPNASALIR 14 |

ÍBÚÐ

201 Kópavogi

OPIÐ HÚS

91,4 m2 | VERÐ: 38.900.000

ÞRI. 12. DES
KL. 18.00 – 18.30

MÁN 11. DES
KL. 17.00 – 17.30

Falleg og vel skipulögð efri hæð, með tveimur
svefnherbergjum, bjartri stofu og stóru eldhúsi við Egilsgötu.
Eldhúsið er óvenju stórt og rúmgott með gluggum til tveggja
átta, innréttingin er upprunaleg og fallega uppgerð. Stofan er
Hamraborg
12
björt
og rúmgóð. Hjónaherbergið
er með nýlegum skápum.

Ný tveggja herbergja íbúð á 4. hæð á efstu hæð með fallegu
útsýni og sérstæði í bílageymslu neðst í Fossvoginum.
Innihurðir eru úr ljósri eik. Eldhúsinnréttingin er með hvítum
efri skápum, gráum neðri skápum og borðplata er úr ljósum
Hamraborg
quartz
steini. Tæki frá 12
AEG, spanhelluborð.

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi
á vinsælum stað. Ljóst eikarparket á gólfum, mahogany
innréttingar. Tvö svefnherbergi. Eldhúsið er bjart með
borðkrók og er gengið út á svalir milli eldhúss og stofu.
Hamraborg
12 Baðherbergi með sturtu.
Uppþvottavél
fylgir með.

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

VEFARASTRÆTI 7-11 |

FJÖLBÝLISHÚS

HÖRÐUKÓR 1 |

HRINGIÐ OG LEITIÐ
UPPLÝSINGA

100 m | VERÐ: 39.600.000

200 Kópavogur

VALLENGI 6 |

200 Kópavogur

ÍBÚÐ

112 Reykjavík

OPIÐ HÚS

92,6 m | VERÐ: 38.500.000
2

112 m | VERÐ: 50.900.000
2

MÁN. 11. DES
KL. 18.00 – 18.30

270 Mos

200 Kópavogur

ÍBÚÐ

203 Kópavogi

HRINGIÐ OG LEITIÐ
UPPLÝSINGA

2

STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU | ÍBÚÐIN ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING OG VERÐUR SKILAÐ ÁN GÓLFEFNA

Falleg, björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
með sérinngangi og sérgarði. Ljóst eikarparket á gólfum.
Svefnherbergin eru björt og rúmgóð með skápum. Eldhúsið
er bjart með tveimur gluggum og borðkrók. Innréttingin er úr
Hamraborg
12
beyki,
vel með farin og
snyrtileg.

Vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð á 3. hæð. Eldhús
og stofa í sameiginlegu rými, þrjú svefnherbergi. Gert ráð
fyrir þvottavél á baðherbergi. Geymsla innan íbúðar. Lyfta.
Innréttingar frá HTH, hvítt eða eikarspónn, með lömum frá
Hamraborg
12 með ljúflokun.
Blum
og Lux skúffubrautum

Falleg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Rúmgott opið
og bjart eldhús, borðkrókur, flísar milli skápa. Björt stofa og
þar er gengið út á stórar yfirbyggðar svalir, nátturuflísar á
svalagólfi. Flísalagt baðherbergi, vegghengt salerni, baðkar
og Hamraborg
sturtuklefi. Eikarparket
12 er á gólfum í allri íbúðinni nema
baðherbergi sem er flísalagt.

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

JÓHANN HÁLFDANARSON | Fasteignasali | Sími: 894 2030

200 Kópavogur

200 Kópavogur

200 Kópavogur

Aðeins

Sóltún 1-3 7

r af 44
íbúðir efti

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

SÖLUSÝNING

Þjónustufyrirtækið Sóltún Heima býður upp á heimsendingu
á mat frá kaffiteríu Sóltúns hjúkrunarheimilis í hádeginu á
virkum dögum. Hver sending kostar 450 kr. Maturinn 1400 kr.
Ef fólk kemst sjálft í mat, þá er máltíðin 1400 kr. fyrir mat sem
er yfirleitt heitur, eftirréttur og kaffi.
Heimsendingin á mat er aðeins í boði fyrir íbúa Sóltúns 1-3,
ekki annars staðar. Þeir sem hafa keypt matinn hafa lýst yfir
ánægju með hann.

Yfirbyggðar suður svalir
Eigið bílastæði í upphitaðum lokuðum bílakjallara
Íbúðir fyrir +60 ára sem vilja búa miðsvæðis
og aðgang að þjónustu

Nánari upplýsingar veita:

www.miklaborg.is 5697000

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

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

sunnudaginn 10.des. kl.13:00-14:00

Íbúð nr.

Birt stærð

Herbergi

Verð frá

103

97,3 fm

3

59,2 millj.

104

111,9 fm

4

68,6 millj.

106

96,2 fm

3

59,2 millj.

302

79,0 fm

2

53,5 millj.

402

78,1 fm

2

53,8 millj.

407

78,3 fm

2

53,3 millj.

502

78,5 fm

2

55,6 millj.

Sölusýning að Leirdal 35 frá 30. nóv – 5. des 2017
(kl. 17 – 19 virka daga og kl. 13 – 16 um helgina).
Allir hjartanlega velkomnir í kaffi og konfekt, húsin
standa við bláan byggingarkrana.

Fleiri myndir má finna á www.husanes.is
Sýningareign er með húsgögnum og fylgihlutum frá Bústoð í Reykjanesbæ.

Húsanes kynnir:

STÓRGLÆSILEG TVÍBÝLISHÚS
að Leirdal 29-37 í hjarta Dalshverfis í Reykjanesbæ

Fullbúnar lúxuseignir með öllum gólfefnum – hægt að fá heitan pott með öllum eignum:
Sérsmíðaðar innréttingar og granít á borðum

Garður fullfrágenginn og hægt að fá heitan pott með öllum eignum

Stórar 60x60 flísar á öllum gólfum ásamt gólfhita

Bílastæði hellulögð með hitalögn í gönguleið ásamt upplýstum blómakerjum

AEG heimilistæki og LED lýsing innan- og utandyra í öllum eignum

og náttúrustein

Jarðhæðinni fylgir 58 m2 sólpallur og efri hæðinni fylgir fullbúinn bílskúr

Jarðhæðin er 120 m2 og efri hæðin 133,8 m2 með bílskúr - allar eignir eru

og 67,5 m2 þaksvalir

4ra herbergja

Verð eigna er 47 m.kr. Möguleiki á viðbótarfjármögnun frá seljanda.
Afhending frá desember 2017 og nánari upplýsingar má finna á www.husanes.is eða hjá
Eignasala.is í síma 420-6070 (eignasala@eignasala.is) og Sigrúnu Sigurðardóttur hjá
Þingholti í síma 773-7617 (sigrun@tingholt.is)

HVER DAGUR Í DESEMBER BÝÐUR UPP
Á HÁTÍÐLEGA DAGSKRÁ Á STÖÐ 2.
Komdu þér vel fyrir og leyfðu okkur að sjá um stemninguna með klassískum
jólamyndum, nýlegum stórmyndum, jólatónleikum og íslenskri dagskrárgerð
í allan desember. Kynntu þér málið í síma 1817 eða á 365.is.

MARGFALT SKEMMTILEGRI

365.is 1817

