
Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426

Framkvæmdastjóri

Lyfjaver er leiðandi í vélskömmtun lyfja 
á Íslandi og skammtar lyf fyrir fólk um 
allt land, bæði heilbrigðisstofnanir og 
einstaklinga í heimahúsum. 

Fyrirtækið rekur einnig apótek á 
Suðurlandsbraut 22 ásamt Heilsuveri og 
heildsölu. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns.

Nánari upplýsingar um Lyfjaver má finna á 
www.lyfjaver.is

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	heilbrigðisvísinda	
•	Reynsla	af	lyfjamarkaði
•	Stjórnunarreynsla
•	Reynsla	af	mannauðsmálum
•	Reynsla	eða	þekking	á	markaðsmálum
•	Samskiptahæfni
•	Góð	innsýn	í	tæknilausnir	við	meðhöndlun	lyfja	
sem	nýtast	við	sölu	og	markaðssetningu

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Stjórnun	og	ábyrgð	á	daglegum	rekstri
•	Stefnumótun	og	áætlanagerð
•	Mannauðsmál
•	Þátttaka	í	markaðsmálum
•	Samskipti	við	opinbera	aðila
•	Eftirfylgni	með	þróun	tæknilausna

Lyfjaver	óskar	eftir	að	ráða	framkvæmdastjóra	til	að	stýra	og	bera	ábyrgð	á	daglegum	rekstri	
fyrirtækisins.	Leitað	er	að	öflugum	stjórnanda	sem	hefur	reynslu	af	lyfjamarkaði,	þekkingu	á	
mannauðsmálum	og	góða	samskiptahæfni.

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

Forstöðumaður Skógasafns

Byggðasafn Rangæinga og Vestur-Skaftfellinga, 
Skógasafn, var stofnað 1. desember 1949.
Hlutverk safnsins er söfnun, varðveisla og sýning 
á menningarminjum úr sýslunum tveimur og 
varpa þannig ljósi á líf og starf íbúa þeirra. 
Megin hlutverk safnsins er að kynna íslenskan 
menningararf með sýningarhaldi.

Skógasafni tilheyrir Byggðasafn með 4 deildum, 
umfangsmikið Húsasafn á stóru útisýningarsvæði 
og Samgöngusafn ásamt minjagripaverslun og 
veitingastað. Héraðsskjalasafn er einnig í umsjá 
Skógasafns. Gestafjöldi 2017 var um 75.000.

Nánari upplýsingar um starfsemi safnsins            
má finna á www.skogasafn.is

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi	er	æskileg
•	Árangursrík	starfsreynsla	af	stjórnun,	rekstri	og	
markaðsstarfi	er	mikilvæg

•	Þekking	á	safnastarfi	er	æskileg
•	Góðir	samskiptahæfileikar	eru	mikilvægir
•	Skipulögð	vinnubrögð,	sjálfstæði	og	frumkvæði
•	Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku	er	mikilvæg
•	Kunnátta	í	Norðurlandamáli	og	þýsku	er	kostur
•	Staðarþekking	er	æskileg

•	Daglegur	rekstur	Skógasafns
•	Áætlanagerð	fyrir	rekstur	og	innkaup
•	Umsjón	með	starfsmannamálum
•	Skipulagning	markaðs-	og	kynningarstarfs
•	Samningagerð	við	birgja,	verktaka	og	
þjónustuaðila

•	Umsjón	með	skipulagningu	framkvæmda	og	
viðhaldsverkefna

•	Umsjón	með	Héraðsskjalasafni	Rangæinga	og	
Vestur-Skaftfellinga

Safnstjórn	Byggðasafns	Rangæinga	og	Vestur-Skaftfellinga	óskar	eftir	að	ráða	forstöðumann.										
Leitað	er	að	öflugum	aðila	sem	getur	leitt	starfsemi	safnsins	og	þróað	það	enn	frekar.	Safnið	er	
fjárhagslega	og	faglega	sjálfstæð	stofnun	undir	stjórn	forstöðumanns.	Um	er	að	ræða	fullt	starf	
og	þarf	forstöðumaður	að	búa	á	svæðinu.	Góð	kjör	eru	í	boði.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:Megin verkefni og ábyrgð:

AD Travel er ferðaskipuleggjandi sem sérhæfir sig í ferðum fyrir erlenda ferðamenn. 
Við erum að leita að hressum og skipulögðum starfskrafti sem vill vinna í litlu en 

skemmtilegu fjölskyldufyrirtæki þar sem unnið er náið með erlendum sam- 
starfsaðilum að skapa ógleymanlega lífsreynslu fyrir viðskiptavininn.

Starf við sölu og framleiðslu ferða:

Ferðaráðgjafi

T R A V E L

Hæfniskröfur:
• Talar og skrifar mjög góða ensku
• Góð tölvukunnátta
• Hefur reynslu úr ferðaþjónustu
• Getur unnið mikið yfir sumartímann
• Hefur gaman af því að skipuleggja
• Með ríka þjónustulund

Helstu verkefni:
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða
• Samskipti við erlenda viðskiptavini
• Samskipti við innlenda birgja

Áhugasamir sendi inn umsókn á
daniel@adtravel.is

VILTU GANGA LENGRA?
Útivera í hjarta miðborgarinnar
 

www.bilastaedasjodur.is

Óskum eftir jákvæðum og 
liprum einstaklingum til 
starfa við rafrænt eftirlit.

Nánari upplýsingar um laus störf  stöðuvarða á
www.reykjavik.is/laus-storf

Bílastæðasjóður tekur þátt í tilraunaverkefni 
um styttingu vinnuvikunnar.



Requirements:
• Effective marketing strategy skills: segmentation, positioning, messaging
• Strong marketing know-how in a competitive environment especially online
• Good intrapersonal skills for effective team building and communication 
• University degree in Business, Marketing, Communication or equivalent
• Minimum 5 years of marketing experience 
• Experience in an international B2B environment preferred
• Advanced written and spoken English and the ability to travel extensively

Responsibilities:
• Develop, maintain and execute a comprehensive marketing strategy 
• Create a marketing budget in collaboration with industry  
 and product managers 
• Manage product launches, core positioning and messaging 
• Gather market intelligence and conduct competitor analysis
• Work effectively with large product teams in multiple geographies

Marel seeks an experienced product marketing professional to join the corporate and product marketing teams in 
the role of Product Marketing Manager. In this role, you will be responsible for the development and execution of 
the cross-industry marketing strategy from beginning to end, working with cross-functional teams based in Iceland, 
Denmark, England and the US. 

The ideal candidate is creative, business-oriented and impact-driven; a marketer with strong management skills, 
great business acumen and solid budgeting experience. We offer opportunities for growth in an international 
high-tech company with an open spirit and a great working environment.

For more information please contact Ingólfur Örn Guðmundsson, Corporate Director of Marketing, ingolfur.gudmundsson@marel.com, tel. 563-8118.
Please submit your application no later than February 28, 2018, through marel.com/34661

PRODUCT MARKETING MANAGER

Marel is an international technology company with about 5,400 employees, 600 of which are located in Iceland. 
Marel is the leading global provider of advanced processing systems and services to the Poultry, Meat and Fish 
industries. We place a rich emphasis on innovation and advancement in everything we do. That is why we want 
to employ strong people that are driven by new challenges every day. We offer a great working environment, 
effective training, flexible work hours, a fantastic canteen, facilities for exercise and good employee morale.

EXCITING 
GLOBAL 
OPPORTUNITIES

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

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við Eflingu leitar að ráðgjafa í 100% starf með starfsstöð í Reykjavík. 
Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði 
starfsendurhæfingar á vinnumarkaði. 

 Helstu verkefni
 • Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
 • Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
 • Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
 • Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í starfsendurhæfingu og vinnustaði
·     • Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

 Menntunar- og hæfnikröfur
 • Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar,
  iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar
 • Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða starfsendurhæfingar
 • Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
 • Góð þekking á vinnumarkaði
 • Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Ráðgjafar VIRK starfa hjá stéttarfélögum samkvæmt samningi við VIRK. 
Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekenda á 
vinnumarkaði. Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar
veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. 

VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað sam-
félagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði
og er leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. 

Nánari upplýsingar um Eflingu er að finna á efling.is
og um VIRK á virk.is.

Upplýsingar veita:
Ragnheiður Dagsdóttir
ragnheidur.dagsdottir@capacent.is

Auður Bjarnadóttir
audur.bjarnadottir@capacent.is

Umsóknir óskast fylltar út á capacent.is.
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2018.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og einnar 
blaðsíðu kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn 
hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi 
uppfyllir hæfnikröfur starfsins. 

Ráðgjafi á sviði starfsendurhæfingar

441
leigutaki

293
þúsund m2

Tæknimaður
Eik fasteignafélag auglýsir starf tæknimanns laust til umsóknar. Um er að ræða fjölbreytt og 
krefjandi starf fyrir dugmikinn og þjónustulipran einstakling sem hefur áhuga á tæknimálum 
og fasteignatengdum verkefnum.

Starfssvið: 
• Umsjón með tæknimálum félagsins
• Stuðningur við húsumsjón og framkvæmdasvið
• Eftirlit með tæknitengdum verkefnum
• Önnur verkefni í samráði við yfirmann

Hæfniskröfur: 
• Rafvirkjun, rafeindavirkjun, - framhaldsmenntun í iðnfræði er kostur
• Reynsla af sambærilegum verkefnum
• Góð tækni- og tölvukunnátta
• Sjálfstæði í starfi
• Jákvætt viðmót, þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk. 

Sækja skal um starfið á vef Capacent, www.capacent.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veita Ásdís Hannesdóttir (asdis.hannesdottir@capacent.is) og Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is)

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignarhaldi 

og útleigu á atvinnuhúsnæði. Félagið býður 

upp á framúrskarandi starfsaðstöðu og góðan 

starfsanda. Það er meðal stærstu fasteigna-

félaga landsins með tæplega 293 þúsund 

fermetra í yfir 100 fasteignum. Um 84% af 

eignasafni þess er á helstu viðskiptakjörnum 

höfuðborgarsvæðisins og eru leigutakar 

félagsins yfir 441 talsins. Hlutabréf félagsins 

eru skráð á aðallista kauphallarinnar Nasdaq.
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Allianz Ísland hf.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.  Umsóknarfrestur er til og með 18. mars n.k. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 

er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Starfssvið

• Ábyrgð á daglegum rekstri

• Stjórnun starfsmanna og uppbygging fyrirtækjamenningar

• Samræming verkferla, vinnubragða og stjórnun breytinga

• Áætlanagerð og kostnaðareftirlit

• Samskipti við viðskiptavini, eftirlitsaðila og hagaðila

• Virk þáttaka í mótun framtíðarsýnar og stefnu fyrirtækisins

• Fylgja eftir stefnu og ákvörðunum stjórnar

• Framkvæmdastjóri heyrir undir stjórn

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg

• Reynsla af sölumennsku æskileg

• Leiðtogahæfni og færni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun

• Góð enskukunnátta nauðsynleg

Framkvæmdastjóri
Allianz Ísland hf. óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra fyrir félagið.

Allianz opnaði skrifstofu á Íslandi í desember 1994 og býður Íslendingum persónutryggingar, þ.e. líf- og lífeyristryggingar, slysatryggingar 

og heilsu- og sjúkdómatryggingar í gegnum Allianz Lebensversicherung AG og Allianz Versicherung AG í Þýskalandi. Frá árinu 2002 hefur 

félagið haft heimild fjármálaráðherra til að bjóða hérlendis upp á samninga um viðbótarlífeyrissparnað, í samræmi við ákvæði laga. 

Hjá félaginu starfa 13 starfsmenn auk sex sjálfstætt starfandi ráðgjafa og þriggja tryggingamiðlana.

Upplýsingar veita:

Katrín S. Óladóttir - katrin@hagvangur.is

Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is

V
ER

T 
82

64

STARFSSVIÐ:
I Umsjón með tjónamálum og afgreiðslu þeirra.
I Samskipti við vöruhúsaafgreiðslur, erlendis og í Keflavík,  
 vegna frávika.
I  Mótun og útfærsla mælikvarða, markmiða og eftirfylgni 

þjónustu Icelandair Cargo.

ICELANDAIR CARGO 
óskar eftir deildarstjóra í tjónadeild fyrirtækisins í Reykjavík

HÆFNISKRÖFUR:
I Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
I Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
I Reynsla af vöruflutningakeðjunni „Supply Chain Management“ er æskileg.
I Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.

I Sjálfstæði, vönduð vinnubrögð og metnaður til að ná árangri í starfi.
I Reynsla af upplýsingakerfum og greiningu gagna er nauðsynleg.
I Reynsla af vinnu með verkferla og hönnun þeirra er æskileg.

Deildarstjóri í tjónadeild Icelandair Cargo

Umsækjendur eru beðnir um að senda ferilskrá ásamt kynningar-
bréfi til Ingunnar Guðmundsdóttur I ing@icelandaircargo.is 

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 5. mars.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Verkefnastjóri á sviði markaðs- og sölumála

Kröfur um hæfni og reynslu
• Háskólamenntun
• Frumkvæði, þjónustulund og 

framúrskarandi samskiptahæfni 
• Skipulagshæfni og nákvæmni
• Lausnamiðuð og skapandi hugsun

• Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta í ræðu og riti 
– reynsla af textagerð er kostur

• Reynsla af markaðsstarfi á vef og samfélagsmiðlum 
er kostur 

•  Reynsla af vinnu í MailChimp og úrvinnslu tölfræðilegra 
markaðsgagna er kostur

Endurmenntun Háskóla Íslands leitar að verkefnastjóra á sviði markaðs- og sölumála. Starfið felur í sér fjölbreytt verkefni 
á sviði markaðs- og sölumála, s.s. markpóstagerð, vinnslu og viðhald ýmissa gagna o.fl. Einnig þátttöku í teymisvinnu 
og framþróun sölu- og markaðsmála. 

Viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að takast á við fjölbreytt verkefni í mótun og geta hafið störf sem fyrst. 

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
11. mars nk.

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun liggur fyrir. 

SVÆÐISSTJÓRI ICELANDAIR 
Á ÍSLANDI ÍS
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LAUS STÖRF HJÁ IGS 
Farþegaafgreiðsla og farangursþjónusta

IGS leitar að öflugum einstaklingum í fjölbreytt og skemmtileg störf. 
Fyrirtækið þjónustar flugvélar og sér um afgreiðslu farþega  
á Keflavíkurflugvelli.

Farþegaafgreiðsla
Starfið felst m.a. í innritun farþega og annarri tengdri þjónustu við þá.

Farangursþjónusta
Almenn þjónusta við komufarþega, skýrslugerð vegna farangurs  
og símaþjónusta. 

Mikil áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni í mannlegum 
samskiptum, reglusemi, stundvísi, sveigjanleika og árvekni.  
Unnið er á vöktum. 

Gerð er krafa um almenn ökuréttindi og góða tungumála- 
og tölvukunnáttu. Stúdentspróf er æskilegt en ekki skilyrði. 
Lágmarksaldur er 20 ár. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir  
til þess að sækja undirbúningsnámskeið.

+  Umsóknum er skilað inn rafrænt á heimasíðu IGS,  
sjá www.igs.is, fyrir 10. mars 2018. 
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Rafvirki óskast
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa eða mann vanan 

raflagnavinnu til starfa á starfstöð Tengils ehf í  
Reykjavík.Tengill ehf er öflugt rafverktakafyrirtæki með 

starfstöðvar í Reykjavík, Akureyri, Sauðárkróki,  
Blönduósi og Hvammstanga.

 
Vinsamlega sendið fyrirspurn eða umsókn á netfangið 

gisli@tengillehf.is fyrir 15. mars.

 Sumarstörf hjá Ísafjarðarbæ 2018 

Íþróttamannvirki Ísafjarðarbæjar - 
Sundlaugarverðir og vallarstarfsmaður 
Íþróttamannvirki Ísafjarðarbæjar auglýsa eftir sundlaugar- 
vörðum í sumarstörf við sundlaugarnar á Ísafirði, Suðureyri,  
Flateyri og Þingeyri. Jafnframt er auglýst eftir öflugum 
starfsmanni á vallarsvæðið á Ísafirði. Æskilegast er að 
sundlaugarverðir geti hafið störf í lok maí 2018 eða eftir 
nánara samkomulagi. Um er að ræða 100% störf í vaktavinnu. 
Vallarstarfsmaður hefur störf 1. maí 2018 eða eftir nánara 
samkomulagi. Starfstími er til loka ágústmánaðar 2018. 

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar – Yfirflokkstjóri 
Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar auglýsir eftir yfirflokkstjóra.  
Vinnuskólinn er útiskóli sem í sumar hefur aðsetur í Fjarðar-
stræti og Sundhöllinni, Austurvegi 9. Æskilegast er að 
viðkomandi geti hafið störf í lok maí 2018 eða eftir nánara 
samkomulagi. Um er að ræða 100% starf til þriggja mánaða. 

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar - Almennur flokkstjóri 
Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar er útiskóli þar sem starfið gefur 
einstaka möguleika á að njóta útivistar og eiga þátt í að 
prýða umhverfið í Ísafjarðarbæ. Óskað er eftir ábyrgðarfullum 
flokkstjórum til starfa á Ísafirði og Þingeyri. Æskilegast er 
að viðkomandi geti hafið störf í lok maí 2018 eða eftir nánara 
samkomulagi. Um er að ræða 100% störf til þriggja mánaða. 

Starfsmenn í garðyrkjudeild Ísafjarðarbæjar 
Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar auglýsir eftir starfsmönnum 
til sumarstarfa í garðyrkjudeild. Um er að ræða 100% störf við 
skemmtilega útivinnu á tímabilinu 14. maí til 17. ágúst eða eftir 
nánara samkomulagi. 

Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar  
- Sumarstarfsmenn 
Auglýst er eftir fjórum sumarstarfsmönnum við hin ýmsu störf 
hjá Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar (áhaldahúsi). Leitað er 
eftir starfsfólki 18 ára og eldra sem hefur áhuga á útivinnu. 
Starfstímabil er 14. maí til 17. ágúst og er vinnutími milli  
kl. 07.20 - 17.00 virka daga, nema til hádegis á föstudögum. 

Velferðarsvið Ísafjarðarbæjar - Sumarstarfsmenn 
Velferðarsvið Ísafjarðarbæjar óskar eftir sumarstarfsmönn- 
um í blönduð störf við málefni fatlaðra og aldraðra. Störfin 
sem um ræðir eru störf við heimaþjónustu (frekari liðveisla, 
félagsleg heimaþjónusta), hæfingu, sólarhringsþjónustu og 
sumarþjónustu við fötluð börn. Um er að ræða vaktavinnu þar 
sem starfshlutfall er 40-100%. Starfstímabil er frá 20. maí til 
loka ágúst. 

Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitar-
félaga við VerkVest/FOSVest. Umsóknarfrestur um ofangreind 
störf er til og með 11. mars 2018. 

Frekari upplýsingar um störfin má nálgast á vef Ísafjarðarbæ-
jar (www.isafjordur.is) undir „Laus störf“. Við hvetjum konur 
jafnt sem karla til að sækja um störfin. 

-Við þjónum með gleði til gagns-

ÍSAFJARÐARBÆR

Skipulagsfulltrúi óskast til starfa
Laus er til umsóknar staða skipulagsfulltrúa hjá Umhverfis- og tæknisviði uppsveita. Að embættinu standa sveitarfélögin 
Grímsnes og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur, Bláskógabyggð, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Flóahreppur og  
Ásahreppur. Aðsetur skipulagsfulltrúa er að Dalbraut 12 á Laugarvatni.

Skipulagsfulltrúi starfar með sameiginlegri skipulagsnefnd áðurnefndra sveitarfélaga. Hann hefur umsjón með skipulagsgerð á 
svæðinu og hefur eftirlit með að framkvæmdir séu í samræmi við skipulag og útgefin leyfi. Skipulagsfulltrúi skal uppfylla kröfur 
um menntun og starfsreynslu samkvæmt 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. og 2.5. kafla skipulagsreglugerðar nr. 90/2013.

Starfssvið: 
• Yfirumsjón skipulagsmála í sveitarfélögunum.
• Útgáfa framkvæmdaleyfa.
• Leiðbeiningar til sveitarfélaganna um skipulagsmál.
• Undirbúningur funda skipulagsnefndar, lögformleg  
 afgreiðsla erinda og eftirfylgni mála.

Menntun og hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi.
• Umsækjandi skal uppfylla menntunar og hæfniskröfur   
 samkvæmt 7. grein skipulagslaga nr.  123/2010 og 2.5. kafla  
 skipulagsreglugerðar nr. 90/2013.
• Reynsla af starfi tengdu skipulagsmálum er skilyrði.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Metnaður og frumkvæði til að ná árangri í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni í ræðu og riti.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Á starfsvæði embættisins er mikil fjölbreytni, þéttbýli, landbúnaður, sumarhús, dreifbýli og virkjanir. Íbúafjöldi svæðisins er um 
3.950. Heildar flatarmál u.þ.b. 11.000 ferkílómetrar. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Umsóknarfrestur er framlengdur til 11. mars og eiga umsóknir að berast á netfangið umsokn@gogg.is   
Frekari upplýsingar veitir formaður skipulagsnefndar Gunnar Þorgeirsson í síma 892-7309 eða á netfangið gunnar@gogg.is 

www.ruv.is

Fréttamenn í sumarstörf
Fréttastofa
Fréttastofa RÚV leitar að öflugu 
sumarafleysingafólki í 100% störf á 
vöktum. Störfin felast í að afla frétta á 
höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, 
í útvarp, sjónvarp og á rúv.is. Við leitum 
að metnaðarfullu og sjálfstæðu fólki með 
fjölbreyttan bakgrunn sem á auðvelt með 
að vinna í hópi, hefur góða framsögn og er 
vel ritfært.

Umsóknarfrestur er til 6. mars.

Verkefnastjóri þjónustu 
fyrir útlendinga 
Málfar og aðgengi
Við auglýsum eftir verkefnastjóra í 
fullt starf við að leiða nýja þjónustu við 
landsmenn með annað móðurmál en 
íslensku þvert á miðla. Jafnframt hefur 
verkefnastjórinn umsjón með miðlun 
efnis á ensku á vef og auknu aðgengi 
að efni í dagskrá RÚV. Þjónustan er í 
samræmi við stefnu RÚV til 2021.

Umsóknarfrestur er til 12. mars.

Umsóknum ásamt ferilskrá er skilað 
rafrænt á www.ruv.is/laus-storf.

RÚV starfar í almannaþágu og hefur það hlutverk að vekja, virkja og efla. 
Öflugt og samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið með gagnrýnum 
hætti, segir mikilvægar sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Við leitum að liðsauka
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Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Laugardagur 26. janúar 2013, forsíða atvinnublaðs
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: hálf síða (25,5sm x 17sm)

Sérfræðingur í fjárhagsstöðu heimila  
og fyrirtækja

Starfið felst í undirbúningi og reglubundinni söfnun gagna um 
fjárhags stöðu heimila og fyrirtækja, tölfræðilegri úrvinnslu, 
greiningu, birtingu á niðurstöðum og samskiptum við notendur.

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða  

sambærileg menntun.
 3 Þekking á tölfræðilegri úrvinnslu.
 3 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 3 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 3 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð. 

Sérfræðingur í launa- og tekjutölfræði

Starfið felst í útreikningum og útgáfu á launavísitölum, bæði 
reglulegri vinnslu og þróunarvinnu, svo og öðrum verkefnum 
við úrvinnslu og greiningu á launa- og tekjuupplýsingum.

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf á sviði tölfræði, verkfræði, stærðfræði eða annað sem 

nýtist í starfi.
 3 Góð þekking á íslensku efnahagslífi og vinnumarkaðnum er æskileg.
 3 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 3 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra  

upplýsinga er kostur.
 3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 3 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 3 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.

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

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]
  Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]

Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar 2013.

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfulla 
 og áhugasama starfsmenn
Hagstofa Íslands
leitar að metnaðarfullu og áhugasömu starfsfólki

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

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

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

Nánari upplýsingar um störfin veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Sérfræðingur í rannsóknum 
Hagstofa Íslands leitar að sérfræðingi til að leiða starfsemi rannsóknaþjónustu sinnar. 
Rannsóknaþjónusta Hagstofu Íslands sér um að þjónusta vísindasamfélagið og styður við 
hagnýtingu á gögnum Hagstofunnar til vísinda.

Starfið felst í að veita umsækjendum stuðning við gerð umsókna um rannsóknaaðgang að 
gögnum í vísindalegu tilgangi , leiðbeina þeim varðandi gagnaþarfir og hafa umsjón með 
Iðunni, rannsóknaumhverfi Hagstofunnar. Þá fylgi starfinu að kynna rannsóknaþjónustu 
Hagstofunnar fyrir notendum og hafa umsjón með rannsóknasamstarfi Hagstofunnar á 
innlendum og alþjóðlegum vettvangi. 

HÆFNISKRÖFUR
• Mastersgráða með aðferðafræðilegu inntaki.  Doktorsgráða er kostur.
• Mjög mikilvægt er að hafa reynslu og þekkingu á akademískum rannsóknum
• Góð þjónustulund
• Mikil samskiptafærni
• Mikil skipulagsfærni
• Góð kunnátta á tölfræðiforritum (s.s. R og SPSS) er kostur
• Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (t.d. SQL) er kostur
• Þekking á gæðastarfi er kostur
• Sjálfstæði í starfi, drifkraftur og áreiðanleiki
• Mjög góð enskukunnátta og ritfærni á fræðilegum texta

Umsóknarfrestur er til 26. febrúar 2018

Deildarstjóri samskipta og miðlunar
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða öflugan stjórnanda til að leiða nýja deild samskipta og 
miðlunar. Deildin fer með útgáfumál fyrir stofnunina og veitir sérfræðingum hennar ráðgjöf 
og stuðning á sviði miðlunar og samskipta. 

Í starfinu felst daglegur rekstur deildarinnar, stefnumörkun, áætlunargerð og forgangs-
röðun verkefna. Mikilvægur hluti starfsins verður einnig að byggja upp kunnáttu innan 
Hagstofunnar á almannatengslum, innleiða nýja og framsækna hætti í miðlun upplýsinga  
og vera helsti sérfræðingur stofnunarinnar á sviði samskiptamála. 

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Stjórnunarfærni
• Starfsreynsla úr fjölmiðlum
• Reynsla af almannatengslum er mikill kostur
• Reynsla og þekking á vefumsjón er kostur
• Þekking og áhugi á nýjungum á sviði samskiptamiðla
• Mjög góð samskiptafærni
• Þekking á tölfræði og framsetningu gagna er kostur
• Lausnamiðað og umbótasinnað viðhorf

Umsóknarfrestur er til 12. mars 2018

BYKO BREIDD

Hefur þú áhuga  
 á fallegri hönnun?

Við leitum að hugmyndaríkum, drífandi og útsjónarsömum einstaklingi sem  
hefur löngun og metnað til að hanna og selja innréttingar með okkur. Starfið  
felur í sér hönnun, tilboðsgerð, ráðgjöf og sölu á eldhús- og baðinnréttingum. 
Tölvukunnátta er skilyrði og færni á Winner er kostur.

Upplýsingar veitir Rúnar V. Gunnlaugsson rekstrarstjóri, runar@byko.is

Sótt er um á www.byko.is eða alfred.is - umsóknarfrestur er til 5. mars

JKE er danskt vörumerki sem býður 
upp á einstaklega breiða línu í 
eldhús- og baðinnréttingum í hæsta 
gæðaflokki. 

Innréttingarnar frá JKE hafa verið 
mjög vinsælar allt frá því þær komu 
fyrst á markaðinn árið 1970. 



Rannsóknarstöður Árna  
Magnússonar og Sigurðar  
Nordals við Stofnun Árna  
Magnússonar í íslenskum 

fræðum
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum auglýsir tvær 
lausar rannsóknarstöður til tveggja ára, tengdar nöfnum Árna 
Magnússonar og Sigurðar Nordals, sbr. 7. gr. laga um stofnunina, 
nr. 40/2006. Um er að ræða full störf. Auk eigin rannsókna og 
kynninga á þeim er gert ráð fyrir að starfsmenn hafi samfellda 
viðveru á stofnuninni og sinni þjónustuverkefnum á vegum hennar 
samkvæmt nánara samkomulagi, í allt að 20% af starfsskyldu. 

Umsækjendur skulu hafa doktorspróf á fræðasviði stofnunarinnar 
eða geta lagt fram verk sem meta megi jafngild doktorsriti. Góð 
kunnátta í íslensku máli er skilyrði. Með umsóknum skal senda 
skýrslu um menntun, fyrri störf og reynslu af rannsóknum ásamt 
afritum prófskírteina, ritaskrá og þremur eintökum af nýlega 
birtum verkum sem umsækjandi vill láta taka tillit til (hámark 
fimm verk). Þá skal fylgja rækileg áætlun um þær rannsóknir sem 
umsækjandi hyggst stunda á tímabilinu og hvernig þær tengjast 
þeim frumgögnum og gagnasöfnum sem stofnunin varðveitir, sbr. 
3. gr. laga um stofnunina.
 
Forstöðumaður stofnunarinnar ræður í stöðurnar að fenginni 
umsögn húsþings Árnastofnunar. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2018. Umsóknir ásamt 
upplýsingum um menntun og fyrri störf skal senda á netfang Sig-
urborgar Stefánsdóttur fjármálastjóra: sigurborg.stefansdottir@
arnastofnun.is eða til Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 Reykjavík ásamt fylgigög-
num í þríriti. Stefnt er að því að ráða í störfin ekki síðar en 1. 
september 2018. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu í starfið hefur verið tekin. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara og 
fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Nordal forstöðu-
maður, gudrun.nordal@arnastofnun.is, eða í síma 525 4011.

Frekari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðunni: 
http://www.arnastofnun.is/. 

 

Borgarholtsskóli er fjölbreyttur, framsækinn og skapandi 
skóli sem leggur áherslu á að allir fái nám við sitt hæfi. Boðið er upp 
á margar námsleiðir; í bóknámi, listnámi, iðnnámi og starfsnámi.  
Einkunnarorð Borgarholtsskóla eru: agi, virðing, væntingar.

Kennari í bifreiðasmíði óskast 
við Borgarholtsskóla 

Menntaðan bifreiðasmið vantar í 100% stöðu við  
Borgarholtsskóla frá og með haustönn 2018. 

Laun eru í samræmi við kjarasamning KÍ og stofnanasamning 
Borgarholtsskóla. 
Umsækjendur greini í umsókn frá menntun, fyrri störfum og 
öðru því sem telja má að skipti máli.

Jafnt konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.
Sakavottorð fylgi umsókn.
Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um 
skólann og starfsemi hans. 

Upplýsingar um starfið veitir Marín Björk Jónasdóttir, svið- 
stjóri, (marin@bhs.is); sími: 698 5795.
Umsóknir ásamt fylgigögnum skulu send til Ársæls  
Guðmundssonar, skólameistara, (arsaell@bhs.is) 
fyrir 12. mars 2018.

Skólameistari

BL ehf. / Sævarhöfða 2
110 Reykjavík / 525 8000 / www.bl.is

SPENNANDI STARF
Á SKEMMTILEGUM VINNUSTAÐ

BL leitast við að ráða fólk sem hefur metnað til þess að 
veita framúrskarandi og faglega þjónustu í samvinnu 
við samheldinn og sterkan starfsmannahóp. Hjá BL er 
öflugt námskeiða- og fræðslustarf fyrir starfsfólk, virkt 
starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við 
erum afar stolt af.

Sótt er um störfin á heimasíðu BL,
www.bl.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk.

Nánari upplýsingar: Hermann Jónsson, 
forstöðumaður þjónustuverkstæðis, 
hermann.jonsson@bl.is

Við óskum eftir bifvélavirkja til þess að sinna bilanagreiningum 
fyrir Subaru og Isuzu. Í boði er björt og glæsileg vinnuaðstaða 
og endurmenntun til að viðhalda þekkingu og tileinka sér nýjustu 
tækni. Verkstæðið er tæknilega mjög vel útbúið samkvæmt 
stöðlum framleiðanda.  

BILANAGREINIR - BIFVÉLAVIRKI

Vinnutími:
Mánudaga til fimmtudaga kl. 8–17 og föstudaga kl. 8–16.
Einnig möguleiki á lengri vinnutíma, kvöldvinnu milli kl. 17–22.

Hæfniskröfur:  
• Bifvélavirkjamenntun
• Nokkurra ára starfsreynsla nauðsynleg
• Gott tölvulæsi, unnið er með rafrænar verkbeiðnir
  og hluti af þjálfun er rafræn
• Góð íslenskukunnátta
• Bílpróf
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg
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Hótelstjóri
óskast á nýtt 13 herbergja lúxus Boutique hótel sem er 

staðsett 10 km fyrir austan Selfoss. 
Reynsla af hótelstjórnun er krafa og viðkomandi 

þarf að hafa gott vald á markaðsmálum og 
tveimur erlendum tungumálum.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í júní 2018. 
Nánari upplýsingar um starfið er í síma 783 2900. 

Áhugasamir sendi umsókn með ferilsskrá  
á póstfangið olafur@360hotel.is. 

 

Skaftafell - Landvarsla,  tjaldsvæðisvarsla, ræstingar og störf í 
móttöku og minjagripaverslun  
 

Veitingasala í Skaftafelli - Afgreiðsla, aðstoð við matargerð og 
önnur tilfallandi verkefni 
 

Jökulsárgljúfur - Landvarsla, verkamannastörf og störf 
þjónustufulltrúa 
 

Breiðamerkursandur - Landvarsla 
 

Láglendi og gestastofur - Landvarsla á láglendi og störf í 
gestastofum þjóðgarðsins í Snæfellsstofu á Skriðuklaustri í 
Fljótsdal, í Gömlubúð á Höfn í Hornafirði og Skaftárstofu á 
Kirkjubæjarklaustri 
 

Hálendi - Landvarsla á hálendisstarfsstöðvum þjóðgarðsins í Öskju, 
Krepputungu, Snæfelli, Lónsöræfum, Lakagígum, Eldgjá, 
Hrauneyjum og Nýjadal 

Sumarstörf í Vatnajökulsþjóðgarði 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra 
 og Starfsgreinasambands Íslands.   

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um.  
 

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar.  
 

Ítarlegri upplýsingar um störfin og leiðbeiningar um 
umsóknarferli má finna á heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs 

www.vjp.is  

Laus eru til umsóknar eftirfarandi  sumarstörf 

Verkefnastjóri húsasafns
Þjóðminjasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar starf verk
efnastjóra húsasafns. Helstu verkefni verkefnastjóra tengjast 
viðgerðum og viðhaldi á húsum í húsasafni Þjóðminjasafns, 
s.s. áætlunargerð, samningsgerð, öryggismál, samstarf 
við rekstraraðila, fræðsla, þátttaka í rannsóknarvinnu, 
skýrslugerð og eftirliti með viðhaldsframkvæmdum. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, æskilegt að það sé á  
 sviði byggingalistar.
• Reynsla af skipulagningu og verkstjórn verkefna  
 í byggingariðnaði. 
• Þekking á íslenskum byggingararfi nauðsynleg, en þekking  
 á torfhúsum og viðhaldi þeirra góður kostur.  
• Reynsla af rannsóknarstörfum og skýrslugerð æskileg.
• Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót. 
• Starfinu fylgja talsverð ferðalög um landið og er  
 bílpróf nauðsynlegt.

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2018.  
Upplýsingar um starfið, helstu verkefni og umsóknarferli má 
finna á vef Þjoðminjasafns Íslands www.thjodminjasafn.is  
og á www.starfatorg.is

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur L. Hafsteinsson  
sviðsstjóri húsasafns (gudmundur.luther@thjodminjasafn.is) 
og Hildur Halldórsdóttir starfsmannastjóri  
(hildur.halldorsdottir@thjodminjasafn.is), s. 530 2200. 

Húsasafn Þjóðminjasafns Íslands veitir innsýn í húsakost þjóðarinnar 
á seinni öldum og þróun húsagerðar á Íslandi. Húsasafnið er kjarni 
safnkosts Þjóðminjasafns Íslands á landsbyggðinni. Meðal húsa eru allir 
stærstu og merkustu torfbæir landsins og allar þær torfkirkjur sem eru í 
upprunalegri gerð.

Olíudreifing   |   Hólmaslóð 8-10   |   101 Reykjavík   |   sími 550-9900   |   odr@odr.is   |   www.oliudreifing.is

Við leitum að bílstjórum með meirapróf staðsetta í Reykjavík, 
Austurlandi, Snæfellsnesi, Akureyri og í Vestmannaeyjum.
Um fjölbreytt störf er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar,
tanka og skip. 

Leitað er af fólki sem hefur ríka þjónustulund og getur unnið 
sjálfstætt.
Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir 
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Við hvetjum jafnt konur og 
karla til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937 
(Reykjavík, Austurland, Snæfellsnes og Vestmannaeyjar) og  
Guðjón Páll Jóhannsson í síma 550-9910 (Akureyri). 

Sótt er um
störfin á vef

Olíudreifingar
www.odr.is 

Ráðningartíminn 
er sveigjanlegur, 

getur verið allt frá 
byrjun apríl til loka 

september.

Sumarstörf hjá

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um  130 
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum.
Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www.oliudreifing.is.

Olíudreifingu

Einnig leitum við að starfsmanni á dreifingarskrifstofu í Reykjavík.
Helstu verkefni eru aðstoð við skipulagningu á akstri ásamt daglegu
uppgjöri flutningstækja. Umsækjendur þurfa að vera skipulagðir og 
með almenna tölvukunnáttu.

Communications 
Manager

Please send your CV and a cover le�er to careers@advaniadc.com by 10th of March 2018.

We are looking for a Communications Manager to join our growing Commercial team. 
The Communications Manager will be responsible for all external communications on behalf of
Advania Data Centers as well as some internal communications. This includes writing and editing 
material for both online and printed media as well as a variety of other PR activities. The ideal
candidate has communications experience in the tech industry, understands marketing best-practices, 
has exceptional writing skills, and is highly organised and passionate about the tech industry.  

Advania Data Centers is a leading High Performance Computing technology 
company. Among our clients are global organizations in a variety of sectors 
including engineering, design, healthcare, automotive, aerospace and diverse 
research industries. We deliver the next generation of HPC services that will 
disrupt the HPC and Supercomputing markets of today. Our partners included 
esteemed global enterprises such as HPE and Intel.

www.advaniadc.com

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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Staða aðstoðarskólastjóra við Grunnskólann í Sandgerði er 
laus til umsóknar. Sandgerðisbær leitar að  metnaðarfullum 
leiðtoga sem vill ná góðum árangri í skólastarfi og er tilbúin í 
nýungar.  Við leggjum áherslu á árangur og vellíðan nemenda, 
gott samstarf innan skólans og við samfélagið. Æskilegt er að 
viðkomandi gæti hafið störf 1. maí en eigi síðar en 1. ágúst.
 
Starfssvið og meginhlutverk
• Vera staðgengill skólastjóra, bera ábyrgð á og stjórna  
 daglegri starfsemi skólans í samstarfi við skólastjóra.
• Vera tilbúinn að taka að sér fjölbreytt verkefni í lifandi  
 starfsumhverfi og taka þátt í mótun og framkvæmd  
 faglegrar stefnu skólans.
• Hafa í samráði við skólastjóra umsjón með  
 starfsmannamálum s.s. ráðningum, vinnutilhögun,   
 starfsþróun og nýsköpun.
• Vinna náið með starfsfólki að því að skapa góðan skóla þar  
 sem árangur og vellíðan nemenda er í fyrirrúmi.
 
Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla.
• Meistarapróf í menntunarfræðum eða öðru fagi sem nýtist í  
 starfi er æskilegt.
• Reynsla af starfsmannastjórnun í skólastarfi er æskileg.
• Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
• Góð samskiptahæfni og skipulagshæfileikar.
• Frumkvæði og sveigjanleiki.

Í Sandgerði búa um 1780 íbúar. Grunnskólabyggingin er 
nýleg og vel búin. Grunnskólinn í Sandgerði er heildstæður 
fjölmenn ingarlegur grunnskóli og í dag eru nemendur um 248 
og fjöldi starfsmanna er um 60. 
Náið samstarf er við Leikskólann Sólborg, félagsmiðstöðina 
Skýjaborg og Tónlistarskóla Sandgerðis. 
Einkunnarorð skólans eru; vöxtur – virðing – vilji – vinátta.  

Skólinn er heilsueflandi grunnskóli sem vinnur samkvæmt 
skólastefnu Sandgerðisbæjar og Uppbyggingarstefnunni, 
„Uppeldi til ábyrgðar“. Sjá nánar á  www.sandgerdisskoli.is 
og sandgerdi.is.
 
Umsókn skal fylgja ferilskrá  um menntun, störf og  stjórnun-
arreynslu. Einnig er óskað eftir samantekt  með hugmyndum 
umsækjanda um starfsemi og þróun skólans. 

Umsóknarfrestur er til 2. mars 2018. Umsóknir sendist til 
Sandgerðisbæjar, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði eða á
sigruna@sandgerdi.is/holmfridur@sandgerdisskoli.is

Staðaaðstoðarskólastjóra

Líffræðingur, lífeindafræðingur - Keldum

Á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
starf líffræðings eða lífeindafræðings laust til umsóknar.

Starfssvið:
• Sérhæfð rannsóknastörf á sviði riðurannsókna o.fl.

Hæfniskröfur:
• Líffræðingur, lífeindafræðingur eða önnur sambærileg
   menntun.
• Reynsla af rannsóknastörfum.
• Góð tölvukunnátta.
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfshlutfall er 100% og þarf umsækjandi að geta hafið störf 
sem fyrst.
Unnið er samkvæmt vottuðu gæðakerfi Tilraunastöðvarinnar.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Við ráðningu í 
störf við Tilraunastöðina er tekið mið af jafnréttisstefnu Keldna 
og eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Stefanía Þorgeirsdóttir (sími 5855100, 
netfang stef@hi.is).
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmdastjóra Keldna fyrir  
12.03.2018 (netfang  keldurstarf@hi.is). 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
háskólastofnun með margþætta starfsemi 
Stofnunin sinnir grunn- og þjónusturannsóknum í líf- og 
læknisfræði dýra og manna.  
Tilraunastöðin sinnir einnig þjónustu vegna heilbrigðiseftirlits í 
dýrum og eftirlits með búvöruframleiðslu.

Deildarstjóri Farþega - og farangursþjónustu

Helstu verkefni:
• Samskipti við flugfélög og ábyrgð á þjónustustigi

• Samskipti við rekstraraðila flugvallarins

• Innleiðing og eftirfylgni á verkferlum deildarinnar

• Ábyrgð á frávikum og eftirfylgni þeirra í gæðakerfi

• Umsjón vaktstjóra og annara starfsmanna í daglegum rekstri

• Mannaflaspá og skipulagning vakta

• Ber ábyrgð á tímaskráningum og skýrslugerð

• Ber ábyrgð á móttöku og þjálfun starfsmanna

Airport Associates óskar eftir drífandi einstaklingi með brennandi áhuga á mannlegum 
samskiptum í starf deildarstjóra farþega - og farangursþjónustu.

Hlutverk deildarstjóra er að stýra daglegum rekstri einingarinnar ásamt almennum 
starfsmannamálum. Deildastjóri heyrir undir forstöðumann flugafgreiðslusviðs.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi skilyrði

• Reynsla á sviði stjórnunnar æskileg

• Mjög góð íslensku – og enskukunnátta skilyrði

• Góð almenn tölvukunnátta

• Frumkvæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

• Jákvætt viðhorf, þjónustulipurð og mikil 

   samvinnuhæfni

Áhugasamir sækið um á heimasíðunni www.airportassociates.com

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2018.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórey Jónsdóttir Mannauðsstjóri, 
thorey@airportassociates.com
eða í síma 420 – 0703.

VERSLUNARSTJÓRI

BÝR Í ÞÉR ELDMÓÐUR?

Hæfni og reynsla
•  Framúrskarandi samskiptahæfileikar

• Gott skipulag og skilningur á rekstri

• Geta starfað í hröðu umhverfi og tekið 

skjótt ákvarðanir

• Vilji til að þjálfa og hjálpa öðrum að 

þróast í starfi

ÓSKAST Í KRÓNUNA SELFOSSI

Verkefni
• Búa til góða upplifun fyrir viðskiptavini

• Leiðtogi í hópi starfsfólks

• Ráðningar og þjálfun

• Stjórna markaðs- og sölumálum í verslun

• Stýra vöruflæði í verslun

• Daglegt skipulag til að fylgja eftir verkferlum og gæðum

• Ábyrgð á rekstri verslunar með öllu því sem það inniheldur

AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI

Hæfni og reynsla
•  Framúrskarandi samskiptahæfileikar

• Gott skipulag og skilningur á rekstri

• Geta starfað í hröðu umhverfi og tekið 

skjótt ákvarðanir

• Vilji til að þjálfa og hjálpa öðrum að 

þróast í starfi

ÓSKAST Í KRÓNUNA LINDUM

Verkefni
• Efla hópinn í að búa til góða upplifun fyrir viðskiptavini

• Daglegt skipulag til að fylgja eftir verkferlum og gæðum

• Pantanir og áfylling

• Vaktaplön og þjálfun

• Verkstýring starfsfólks

• Þátttaka í markaðs- og sölumálum í verslun

• Stjórnandi verslunar í fjarveru verslunarstjóra

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2018
Umsækjendur sækja um á: kronan.is/atvinna

kronan.is
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kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoð í eldhúsi í Baugi  

· Deildarstjóri í Austurkór  

· Leikskólakennari/leiðbeinandi í Austurkór  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór  

Grunnskólar

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í   
 Hörðuvallaskóla  

· Forfallakennari í Kársnesskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
 Kópavogsskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl Salaskóla

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
 Vatnsendaskóli  

· Skólaliði í mötuneyti og ræstingar í Salaskóla

Velferðarsvið

· Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks í   
 Kópavogi

· Starfsmenn óskast í íbúðakjarna fyrir fatlað   
 fólk í Kópavogi

Annað

· Skipulagsfræðingur á skipulags- og   
 byggingardeild  

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs  

· Verkefnastjóri á framkvæmdadeild  

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

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
3000 employees in over 25 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

Össur hf. is looking for an ambitious individual to join our team. As part of R&D, the Director of Design Center has 

the overall responsibility of leading a team of industrial and product designers with the objective of establishing and 

maintaining holistic standards of product aesthetic design, usability and packaging for the Össur portfolio, including 

Prosthetics and Bracing. The individual is expected to work closely with other departments around the globe to ensure 

alignment across the Össur portfolio and support product development in different locations.

QUALIFICATIONS
•   University degree in line with responsibilities of the function

•   People management experience required

•   International communication experience required

•   Experience of industrial design considered a strong benefit

•   Marketing experience is considered a strong benefit

•   Experience in product development and/or management

    considered a benefit

•   Strong leadership skills

•   Project management skills

•   Good language skills – English, in verbal and written form

Application period ends March 5th, 2018.
Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources +354 515 1300.

DIRECTOR OF DESIGN CENTER

FÉLAG ATVINNUREKENDA LEITAR AÐ 
FRAMÚRSKARANDI LÖGFRÆÐINGI
Félag atvinnurekenda gætir hagsmuna stórra sem 
smárra aðildarfyrirtækja með því að vera einarður 
talsmaður viðskiptafrelsis og heilbrigðrar samkeppni. 
Lögfræðingur félagsins vinnur náið með 
félagsmönnum og þarf m.a. að sinna verkefnum á 
sviði vinnuréttar, kröfuréttar, stjórnsýsluréttar, 
Evrópuréttar og útboðsréttar. Lögfræðingur félagsins 
kemur líka að gerð umsagna um lagafrumvörp og 
kjarasamningagerð félagsins svo eitthvað sé nefnt.

Umsóknir skal senda á pall@atvinnurekendur.is 
ásamt ferilskrá, einkunnayfirliti og meðmælum. 
Nánari upplýsingar veitir  Páll Rúnar M. Kristjánsson, 
lögmaður FA.
Frestur til að skila inn umsóknum rennur út 1. mars 2018. 

• Fullnaðarpróf í lögfræði með fyrstu einkunn

• Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum

• Brennandi áhugi á lögfræði og viðskiptum

• Geta til að skara fram úr, metnaður til að bæta 

sig og ákafur vilji til að starfa með öflugum hóp

Starfsreynsla á sviði lögfræði er kostur.

Þeir sem koma til greina þurfa að 
uppfylla eftirfarandi skilyrði:

Starfsmaður á skjalasafn
Vegagerðarinnar 
í Reykjavík
Vegagerðin auglýsir eftir starfsmanni á skjala- og bókasafn sitt í fullt starf.

Helstu verkefni
• Móttaka gagna.
• Bókun og frágangur skjala.
• Pökkun gagna. 
• Þjónusta við starfsmenn.
• Skráning á bókasafni. 
• Aðstoð við verkefni á sviði rafrænnar 
 skjalavörslu og bókaskráningar.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Próf	í	bókasafns-	og	upplýsingafræði	eða	önnur	menntun	sem	nýtist	í	starfi.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• 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.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 12. mars. 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	Unnur	Lárusdóttir	skjalastjóri	eða	G.	Pétur	Matthíasson	
upplýsingafulltrúi í síma 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Forsætisráðuneytið auglýsir embætti 
aðstoðarseðlabankastjóra Seðlabanka Islands
Laust til umsóknar.
Forsætisráðherra skipar aðstoðarseðlabankastjóra 
Seðlabanka Íslands til fimm ára í senn, sbr. 1. mgr. 
23. gr. laga nr. 36/2001, um Seðlabanka Íslands, með 
síðari breytingum. Aðeins er hægt að skipa sama 
mann aðstoðarseðlabankastjóra tvisvar sinnum. 

Aðstoðarseðlabankastjóri skal fullnægja almennum 
starfsgengisskilyrðum skv. 6. gr. laga nr. 70/1996, 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
Aðstoðarseðlabankastjóri er staðgengill seðla-
bankastjóra.

Umsækjendur skulu hafa lokið háskólaprófi í hag-
fræði eða tengdum greinum og búa yfir víðtækri 
reynslu og þekkingu á fjármálastarfsemi og efna-
hags- og peningamálum. Gerð er krafa um stjór-
nunarhæfileika og hæfni í mannlegum samskiptum.

Við skipun í embættið mun forsætisráðherra, skv. 
2. mgr. 23. gr. laga um Seðlabanka Íslands, skipa  
þriggja manna nefnd er hefur það hlutverk að  
leggja mat á hæfni umsækjenda um embættið. Verður 
einn nefndarmaður skipaður samkvæmt tilnefningu 
samstarfsnefndar háskólastigsins, einn samkvæmt 
tilnefningu bankaráðs Seðlabanka Íslands og einn án 
tilnefningar og er hann formaður nefndarinnar.

Í umsókn um embættið skal greina frá nafni, kenni- 
tölu og heimilisfangi umsækjanda auk þess sem veita 
skal ítarlegar upplýsingar um menntun viðkomandi, 
starfsferil og reynslu.

Um laun og önnur starfskjör fer eftir ákvörðun kjara- 
ráðs, sbr. b-lið 28. gr. laga um Seðlabanka Íslands.

Skipað verður í embættið frá og með 1. júlí 2018.

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars 2018.  
Vinsamlega sendið umsóknir og starfsferilskrár 
til forsætisráðuneytisins, Stjórnarráðshúsinu við  
Lækjartorg, eða á netfang ráðuneytisins postur@
for.is. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja 
um stöðuna. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um skipun í embættið hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir ráðuneytisstjóri 
forsætisráðuneytisins.

Í forsætisráðuneytinu, 21. febrúar 2018.

Sölumaður atvinnutækja

Sjálfstætt starfandi sölumaður óskast á sviði atvinnu
bifreiða og vinnuvéla hjá öflugu innflutningsfyrirtæki 

Upplýsingar og umsóknir sendist á nortak@nortak.is 

Nortak lausnir
Tryggvagötu 11
101 Reykjavík
www.nortak.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og eru áhugasamir
beðnir um að sækja um starfið þar.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

Sölumaður á stóreldhúsasviði

· Viðhald og öflun nýrra viðskiptavina

· Heimsóknir í fyrirtæki, stofnanir og mötuneyti

· Tilboðs- og samningagerð

Heildverslun á sviði matvæla óskar eftir að ráða öflugan sölumann á stóreldhúsasvið.
Um fullt starf er að ræða.

Fyrirtækið sérhæfir sig í innflutningi, sölu og dreifingu á vörum til matvöruverslana, mötuneyta og veitingahúsa.

· Menntun og/eða reynsla á sviði matreiðslu,
  bakstri eða kjötvinnslu kostur

· Reynsla af sölustörfum á fyrirtækjamarkað kostur

· Góð almenn tölvukunnátta

· Þátttaka í áætlanagerð

· Undirbúningur og eftirfylgni

· Góð enskukunnátta

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Framkvæmdastjóri
Hólmadrangur ehf á Hólmavík auglýsir eftir faglegum og metnaðarfullum einstaklingi til starfa sem  
framkvæmdastjóri félagsins

Starfssvið:
• Framleiðslustjórn, innkaup hráefnis og annarra aðfanga
• Stjórnun starfsmanna og mannauðsmála
• Yfirumsjón með fjármálum, birgðum, innheimtu og daglegum rekstri
• Sala og samskipti við innlenda og erlenda viðskiptavini

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði viðskipta eða sjávarútvegs
• Árangursrík reynsla af stjórnun, rekstri og markaðsstarfi er kostur
• Þekking á Navision og góð almenn tölvukunnátta
• Gott vald á ensku í töluðu og rituðu máli

Upplýsingar um starfið veitir Jón Eðvald Halldórsson, framkvæmdarstjóri í síma 455 3201 eða jon@holm.is
Umsókn með ferilskrá sendist á viktoria@ksholm.is fyrir 12. mars næstkomandi.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Hefur þú kíkt 
á Job.is?
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Líffræðingur, lífeindafræðingur - Keldum

Á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
starf líffræðings eða lífeindafræðings laust til umsóknar.

Starfssvið:
•	 Sérhæfð	rannsóknastörf	á	bakteríu-,	sníkjudýra-	 
 og meinafræðisviði.

Hæfniskröfur:
•	 Líffræðingur,	lífeindafræðingur	eða	önnur	 
	 sambærileg	menntun.
•	 Reynsla	af	rannsóknastörfum.
•	 Góð	tölvukunnátta.
•	 Skipulagshæfni	og	sjálfstæði	í	starfi.
•	 Jákvætt	viðmót	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.

Starfshlutfall	er	100%	og	þarf	umsækjandi		að	geta	hafið	störf	
sem	fyrst.	Unnið	er	samkvæmt	vottuðu	gæðakerfi	Tilraunas-
töðvarinnar.

Laun	eru	greidd	samkvæmt	kjarasamningum	stéttarfélaga	
opinberra	starfsmanna	við	fjármálaráðuneytið.	Við	ráðningu	í	
störf	við	Tilraunastöðina	er	tekið	mið	af	jafnréttisstefnu	Keldna	
og	eru	karlar	jafnt	sem	konur	hvattir	til	að	sækja	um	starfið.

Nánari	upplýsingar	veitir	Vala	Friðriksdóttir	(sími	5855100,	
netfang	valaf@hi.is).
Umsókn	og	ferilskrá	sendist	framkvæmdastjóra	Keldna	fyrir	
fyrir	12.03.2018	(netfang	keldurstarf@hi.is).	
Öllum umsóknum verður svarað. 

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
háskólastofnun með margþætta starfsemi.
Stofnunin sinnir grunn- og þjónusturannsóknum í líf- og 
læknisfræði dýra og manna. Tilraunastöðin sinnir einnig 
þjónustu vegna heilbrigðiseftirlits í dýrum og eftirlits með 
búvöruframleiðslu.

Sterna er latneska heitið y�r kríu en engin annar fugl sýnir eins mikla útsjónarsemi og sveiganleika í lang�ugi eins og krían. Á síbreytilegum 
tímum þar sem er�tt getur verið að treysta ytri aðstæðum er mikilvægt að tileinka sér slíka eiginleika. Sterna Travel er ferðaskrifstofa sem 
sérhæ�r sig í dagsferðum og reglubundnum ferðum um  Ísland. Félagið leggur metnað í að skila ánægðum ferðamönnum og að leita leiða 
til að auka enn frekar jákvæða upplifun gesta af landi og þjóð. Að jafnaði starfa um 30 manns hjá Sterna Travel og nú leitum að 
samstarfsfólki í eftirfarandi stöður:

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Sterna Travel leitar að traustum og góðum aðila með reynslu og þekkingu á rekstri á sviði ferðaþjónustu sem hefur áhuga á að því að koma 
að því að e�a frekar félag sem er í vaxtarhug. Um er að ræða spennandi og kre�andi verkefni þar sem að mikil tækifæri eru til vaxtar.

 Helstu verkefni:    Hæfniskröfur:  
 Fjármál     Háskólamenntun við hæ�
 Daglegur rekstur    Þekking/reynsla af ferðaþjónustu
 Mannauðsmál    Stjórnunarreynsla
 

 
  

 

Spennandi störf  
í ferðaþjónustu

BÓKARI
Við leitum að viðurkenndum bókara í fullt starf með þekkingu  
og reynslu af bókhaldi og uppgjörum. 

 Helstu verkefni:    
 Færsla bókhalds    
 Afstemmingar og uppgjör 

RÚTUBÍLSTJÓRAR
Við leitum eftir að ráða bílstjóra með rútupróf og réttindi í fullt 
starf og hlutastarf.

Hæfniskröfur:
Aukin ökuréttindi D (hópferðabifreið)
Grunnkunnátta í ensku 

Nánari upplýsingar um stör�n veitir Agnes Vilhelmsdóttir í síma 840-6522. Umsóknir skulu sendar 
á agnes@sternatravel.com fyrir 9. mars nk.  100% trúnaði er heitið!

NÁTTÚRULEGAR BAÐ- OG 
HÚÐSNYRTIVÖRUR FRÁ PROVENCE

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst. Umsóknir og ferilskrá með mynd 
sendist á netfangið loccitane@samvirki.is 
fyrir 4. mars nk. Nánari upplýsingar eru 
veittar í síma 545-0600.

Við leitum að snyrtivöruráðgjafa!  

L’OCCITANE leitar að starfsmanni í 
snyrtivöruverslun sína í Kringlunni, í um það 
bil 60% starf.  

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af verslunarstörfum 

•  Rík þjónustulund og jákvæðni

•  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

•  Lipurð í mannlegum samskiptum

•  Brennandi áhugi á snyrtivörum

•  Menntun í snyrtifræði er kostur

•  Eldri en 20 ára

Kerecis er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og framleiðir lækningavörur sem notaðar eru til 
meðhöndlunar á margskonar vefjaskaða s.s. húðvandamálum, þrálátum sárum, brunasárum, munnhols
sárum, heilabastsrofi og til enduruppbyggingar brjósta og kviðveggs. Innan Kerecis starfar öflugur hópur 
sérfræðinga sem náð hefur góðum árangri í þróun á lækningavörum. Tækni félagsins hefur vakið athygli 
á heimsvísu og er félagið m.a. í samstarfi við bandarískar varnarmálastofnanir um þróun og rannsóknir. 
Yfir þrjátíu starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu á Ísafirði, í Reykjavík og á Washington D.C. svæðinu. Megin
markaður Kerecis er í Bandaríkjunum þar sem vörur fyrirtækisins eru seldar beint til heilbrigðisstofanana.

Sérfræðingur
Starfsmaður starfar innan deildar læknisfræðilegrar vöruþróunar. Viðfangsefni eru af fjölbreyttum toga 
allt frá grunnrannsóknum í líffræði til greinaskrifa í læknisfræðitímarit um niðurstöður forklínískra og 
klínískra rannsókna. Mikilvægt er að starfsmaður sé drífandi, sveigjanlegur og tilbúinn að læra nýja hluti. 
Sjálfstæði og ábyrgð mun fara eftir reynslu viðkomandi. Kerecis er ört stækkandi og bíður uppá mikil 
tækifæri til þróunar í starfi.

Helstu verkefni:
•    Þátttaka í hönnun og framkvæmd forklínískra og tilraunastofurannsókna
•    Skýrslu og greinaskrif
•    Umsóknir um rannsóknarstyrki
•    Þátttaka í kynningu rannsóknarniðurstaðna á ráðstefnum
•    Ýmis önnur verkefni innan læknisfræðilegrar vöruþróunar

Menntun og reynsla:
•    Háskólapróf í líffræði, sameindalíffræði eða skyldum greinum
•    Reynsla af frumuræktun og vinnu á rannsóknarstofu

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum sýnt:
•    Sjálfstæði
•    Skipulagsgáfu
•    Nákvæmni í vinnubrögðum

Vinnustaður er starfsstöð félagsins í Reykjavík.

Sérfræðingur

Frekari upplýsingar veita Skúli 
Magnússon (sm@kerecis.com) 
og Hilmar Kjartansson  
(hkj@kerecis.com) 

Umsóknir með ferilskrá og 
kynningarbréfi sendist inn 
á hr@kerecis.com og er 
umsóknarfrestur til 2. mars.

 

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Rafvirkjar óskast
Óskum eftir að ráða rafvirkja sem fyrst. Þurfa að geta 
unnið sjálfstætt. Íslenskukunnátta skilyrði. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
rafeining@rafeining.is fyrir 5 mars. n.k.  
    

Allar nánari upplýsingar  
gefur Friðrik í síma 8929160.

EHF

Grunnskóli Seltjarnarness, starfsfólk 
óskast í eftirtalin störf frá hausti 2018:
 • Aðstoðarskólastjóri 
 • Íslenskukennari, hlutastarf á unglingastigi
 • Íþróttakennari
 • Myndmenntakennari, hlutastarf á unglingastigi
 • Sérkennari
 • Umsjónarkennari
 • Þroskaþjálfi

Frístundamiðstöð Seltjarnarness  
 • Frístundaleiðbeinandi, fullt starf og 
  hlutastörf með börnum á aldirnum 6-10 ára

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar  
 •  Deildarstjóri öldrunarþjónustu, tímabundin  
  ráðning

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

Umsóknarfrestur er til 11. mars næstkomandi.

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

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is

Gæðastjóri
Hjá Umhverfisstofnun vinnur öflugur hópur sérfræðinga að mikilvægum 
og fjölbreyttum verkefnum á sviði umhverfismála. Gæða- gagna-, og 
upplýsingateymi Umhverfisstofnunar leitar að liðsauka í fjölbreytt og 
krefjandi verkefni.

Verkefni og hlutverk gæðastjóra
Megin verkefni starfsmannsins verða rekstur og þróun vottaðs gæða- og 
umhverfisstjórnunarkerfis stofnunarinnar, stýring greiningarvinnu m.a. 
fyrir forritun, aðkoma að mótun tölvutengdra verkefna og verkefnisstjórnun 
tiltekinna gæðaverkefna.

Frekari upplýsingar
Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni og hæfniskröfur til starfsins er 
að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi.

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2018. 

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

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

Bryndís
GSM: 773 7400

Heilbrigðissvið Hrafnistu leitar að hjúkrunarfræðingi til að taka að sér verkefnastjórastöðu í 
100% starfshlutfalli. Um tímabundna stöðu er að ræða en áætlaður tími er um eitt ár.

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. 

Hrafnista  Reykjavík   I   Hafnarfjörður   I   Kópavogur   I   Garðabær   I   Nesvellir   I   Hlévangur

Verkefnastjóri á Heilbrigðissviði 
Hrafnistuheimilanna

Markmið með starfinu er stöðug úrbótavinna í þeim 
tilgangi að tryggja gæði, öryggi og faglega þróun. Í 
því felst innleiðing og eftirfylgni verkferla Hrafnistu, 
eftirfylgni með lögum og reglugerðum, verkefnastjórn 
fyrir ákveðin verkefni auk annarra verkefna í samvinnu 
við framkvæmdastjóra heilbrigðissviðs og annað 
starfsfólk sviðsins.

Þessi tímabundna verkefnastjórastaða mun tilheyra 
heilbrigðissviði Hrafnistuheimilanna.

Þeir hjúkrunarfræðingar sem hafa áhuga á að sækja 
um þessa tímabundnu stöðu eða fá frekari upplýsingar 
um hana er bent á að hafa samband við Maríu Fjólu 
Harðardóttur, framkvæmdastjóra heilbrigðissviðs í 
gegnum netfangið maria.hardardottir@hrafnista.is 
eða í síma 693 9510.

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 9. mars.



SAH Afurðir ehf á Blönduósi óska 
eftir að ráða kjötiðnaðarmann 
sem fyrst til starfa í 100% starf. 

Starfs – og ábyrgðarsvið
• Vinna í kjötvinnslu við skurð, sultu, pökkun ofl. 
• Taka til pantanir
• Yfirumsjón með reykhúsi 
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Menntunar – og hæfniskröfur
• Menntun og / eða reynsla á sviði kjötiðnaðar skilyrði.
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Sjálfstæði og reglusemi
• Metnaður til að ná árangri í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars n.k. 

Nánari upplýsingar veitir Vala Hilmarsdóttir í síma  
455 2200 eða á netfanginu vala@sahun.is – móttaka 
umsókna er á sama netfang. 

Rannsóknarlektor á orðfræðis-
viði við stofnun Árna Magnús- 

sonar í íslenskum fræðum
Starf rannsóknarlektors við orðfræðisvið Stofnunar Árna Magnús-
sonar í íslenskum fræðum er laust til umsóknar. Um er að ræða 
fullt starf. Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi á fræðasviði 
stofnunarinnar. Ætlast er til að þeir geti með námsferli sínum, 
starfsreynslu og ritverkum sýnt fram á trausta fræðilega þekkingu á 
íslensku máli að fornu og nýju og kunnáttu á sviði orðfræði í víðum 
skilningi, einkum með tilliti til íslensks orðaforða og orðanotkunar. Góð 
þekking á íslenskri málsögu og reynsla af sögulegum málrannsóknum 
er kostur. Æskilegt er að umsækjendur kunni góð skil á orðhlutafræði 
og fræðilegum forsendum orðabókargerðar og hafi innsýn í skipulag 
og úrvinnslu stórra gagna- og textasafna. Gerð er krafa um góða 
samskiptahæfni og gott vald á talaðri og ritaðri íslensku er skilyrði.

Í starfinu er fólgin 40% rannsóknarskylda en auk þess er rannsóknar- 
lektornum ætlað að taka þátt í þeim verkefnum sem unnið er að á 
orðfræðisviði. Einkum er lögð áhersla á að styrkja það starf sem fram 
fer við uppbyggingu, úrvinnslu og greiningu gagnasafna stofnunar-
innar um íslenskt mál og orðaforða. Jafnframt þarf hann að taka þátt 
í miðlun upplýsinga um gögnin og þekkingar á grundvelli þeirra til 
fræðimanna, háskólanema og almennings.

Ráðið verður í starfið frá og með 1. september 2018 til fimm ára með 
möguleika á ótímabundinni ráðningu, sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir 
Háskóla Íslands nr. 569/2009.

Um hæfi umsækjenda og meðferð umsókna er farið eftir ákvæðum 
laga um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum nr. 40/2006 
og reglugerðar um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 
nr. 861/2008.

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni ítarlega skýrslu um  
vísindastörf sem þeir hafa unnið, ritsmíðar og rannsóknir, svo og  
vottorð um námsferil sinn og störf. Í umsókn skal koma fram hver 
ritverka sinna, allt að átta talsins, umsækjandi telur veigamest með 
tilliti til þess starfs sem um ræðir. Umsækjandi sendir eingöngu þessi 
ritverk með umsókn eða vísar til þess hvar þau eru aðgengileg á 
rafrænu formi. Þegar fleiri en einn höfundur standa að ritverki skulu 
umsækjendur gera grein fyrir framlagi sínu til verksins. Einnig er 
nauðsynlegt að í umsókn komi fram hvaða verkefnum umsækjendur 
hafa unnið að, hverju þeir vinna að sem stendur og hver séu áform 
þeirra um rannsóknarverkefni ef af ráðningu yrði. Enn fremur er ætlast 
til þess að umsækjendur láti fylgja nafn og netfang tveggja einstak- 
linga sem eru til þess bærir að veita umsagnir um verk þeirra og hæfni.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara og  
fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2018. Umsóknir ásamt  
upplýsingum um menntun og fyrri störf skal senda á netfang Sigur- 
borgar Stefánsdóttur fjármálastjóra: sigurborg.stefansdottir@ 
arnastofnun.is eða til Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 Reykjavík ásamt fylgigögnum í 
þríriti. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í 
starfið hefur verið tekin. 

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásta Svavarsdóttir, stofustjóri 
orðfræðisviðs, asta.svavarsdottir@arnastofnun.is eða í síma 525 4437.

Frekari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðunni: http://
www.arnastofnun.is/. 

Umhverfisverkfræðingur /
umhverfisráðgjafi 

Umsóknarfrestur
5. mars 2018. 

Umsóknir sendist á
job@resource.is

Nánari upplýsingar 
www.resource.is/is/um-okkur/storf

HELSTU VERKEFNI

 ӱ Ráðgjöf og skýrslugerð 
 ӱ Rannsóknir og þróun     
 ӱ Verkefnastjórnun 
 ӱ Viðskiptaþróun

HÆFNISKRÖFUR 

 ӱ BSc or MSc í umhverfisverkfræði, umhverfis- og  
 auðlindafræði eða sambærilegt

 ӱ Þekking og/eða reynsla á skólphreinsistöðvum,  
 lífgasi, úrgangsstjórnun, bókhaldi gróðurhúsa 
 lofttegunda (GHG) og lífsferilgreiningum (LCA) 

 ӱ Samskiptahæfileika og reynslu í skýrslugerð á  
 íslensku og ensku

 ӱ Þekking á Norðurlandamáli er kostur
 ӱ Þekking og reynsla á GIS og/eða CAT hug- 

 búnaði er kostur 
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Framendaforritari
Við erum að leita að hæfileikaríkum framendaforritara til að 
þróa með okkur að glænýja lausn. Viðkomandi þarf að hafa 
ástríðu fyrir hönnun á notendavænum vefviðmótum 

Hæfnikröfur:
• Skilningur á góðri notendaupplifun
• Þekking á hönnunarmynstrum og hugbúnaðarhönnun 
•  Góð kunnátta á nýlegu Javascript, HTML, CSS, SASS
•  Góðir samskiptahæfileikar 
•  Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun

 Eftirfarandi kostir æskilegir:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla af „responsive“ viðmótshönnun fyrir vef og síma
•  Reynsla af PHP og SQL
•  Þekking á Symfony Framework

Tækjaforritari
Við leitum af liðsmanni í teymi tækjaforritara sem þróar nýjar 
lausnir og vinnur að stöðugum umbótum á núverandi kerfum. 
Viðkomandi þarf að hafa ástríðu fyrir tækjabúnaði af ýmsum 
gerðum og metnað til að þróa framúrskarandi tækjastýringar. 

Hæfnikröfur:
•  Reynsla og kunnátta í C/C++ og Linux
•  Nákvæmni og öguð vinnubrögð
•  Greiningarhæfni
•  Góðir samskiptahæfileikar 
•  Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun

Eftirfarandi kostir æskilegir:
•  Robotics / Kinematics þekking 
•  Reynsla af Structured Text forritun skv. IEC 61131-3 staðli
•  Þekking á raf- og stýribúnaði ásamt hæfni í bilanagreiningu
•  Að viðkomandi sé tilbúin(n) í uppsetninga- og þjónustuferðir 

innanlands og utan 
•  Þekking á Symfony Framework

Nánari upplýsingar um störfin veitir Einar Björn 
Jónsson, vöruþróunarstjóri, einar@valka.is

Umsóknir sendist á einar@valka.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. mars 2018

Hefur þú áhuga á hátækni?

Hlutverk okkar er að hanna og framleiða 
hátæknilausnir fyrir vinnslu á fiski með það að 
markmiði að auka afköst, nákvæmni og framleiðni  
í samræmi við óskir viðskiptavina okkar. 

Framtíð fyrirtækisins byggir á hæfu, heiðarlegu  
og framsæknu starfsfólki sem axlar ábyrgð  
og sýnir frumkvæði í starfi.



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

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 12. mars 
2018. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. 
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Freyr Guðmundsson, forstöðumaður upplýsingatækni, netfang: arnar.
freyr.gudmundsson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang: mannaudur@sedla-
banki.is.

Við leitum að drífandi og jákvæðum einstaklingi til starfa á sviði rekstrar og upplýsingatækni. Upplýsingatækni-
þjónusta annast þróun, rekstur og viðhald á tölvukerfum og hugbúnaði bankans.

Arkitekt fyrir vöruhús gagna - Rekstur og upplýsingatækni

Helstu verkefni: 
• Bera ábyrgð á og vera leiðandi í hönnun, nýtingu  

og framþróun vöruhúss gagna, auk útgáfustýringar.
• Tryggja samhæft verklag við móttöku gagna frá  

innri og ytri aðilum, gæði þeirra og áreiðanleika.
• Þátttaka í þarfagreiningu verkefna sviðsins.
• Bera ábyrgð á skráningu verkferla og skýrslna til 

stuðnings við vöruhúsið. 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Marktæk reynsla og þekking af uppbyggingu  

vöruhúss gagna er skilyrði.
• Mjög góð greiningarhæfni og nákvæmni í  

vinnubrögðum.
• Metnaðarfull hugsun, jákvæðni og sveigjanleiki  

í starfi.
• Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfileikar.
• Geta til þess að setja sig inn í og tileinkað sér nýja 

tækni og/eða aðferðir.

Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarfræðings við
Sjúkrahúsið Vog að Stórhöfða 45. Starfshlutfall er
samkomulagsatriði en helst 80-100%. Um er að ræða
þrískiptar vaktir og unnið aðra til þriðju hverja helgi.
Áhersla er lögð á næturvaktir. Staðan er laus nú þegar.

Helstu verkefni og ábyrgð:
Hjúkrun sjúklinga  í afeitrun.
Þátttaka í teymisvinnu ásamt sjúkraliðum, áfengis- 
vímuefnaráðgjöfum, sálfræðingum og læknum. 

Menntun og hæfniskröfur:

Kjör fara eftir kjarasamningi SFV og Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga. Umsóknum ásamt upplýsingum um 
menntun og starfsferil skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, 
Stórhöfða 45, 110 Reykjavík, merkt: Hjúkrunarfræðingur 
eða í tölvupósti á netfangið thora@saa.is.

Nánari upplýsingar veitir 
Þóra Björnsdóttir, framkvæmdastjóri 
hjúkrunar á Sjúkrahúsinu Vogi í síma 
530 7600, netfang: thora@saa.is

Hjúkrunarfræðingar

Réttindi til að starfa sem hjúkrunarfræðingur á Íslandi
Áhugi á hjúkrun áfengis- og vímuefnasjúklinga
Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð

Lausar eru til umsóknar stöður nema í áfengis- og vímu- 
efnaráðgjöf við Sjúkrahúsið Vog. Starfshlutfall er 100%.
Um vaktavinnu er að ræða.

Helstu verkefni og ábyrgð:
Námið fer fram á heilbrigðisstofnunum SÁÁ samhliða 
starfsþjálfun. Star�ð felur í sér þátttöku í áfengis- og 
vímuefnaráðgjöf undir handleiðslu og innifelur m.a. 
vaktskyldu, samskipti og þjónustu við sjúklinga auk 
þverfaglegrar samvinnu. Sjá nánar á www.saa.is.

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og SFR. Umsóknum ásamt 
upplýsingum um menntun, starfsferil og meðmælendur 
skal skilað fyrir 15. mars á Sjúkrahúsið Vog, merkt: 
Nám í áfengis- og vímuefnaráðgjöf eða í tölvupósti 
á netfangið ingunnh@saa.is.

Nánari upplýsingar veitir 
Ingunn Hansdóttir, y�rsálfræðingur SÁÁ,
s. 8247608, netfang: ingunnh@saa.is

Nám í áfengis- og
vímuefnaráðgjöf 

Stúdentspróf æskilegt

Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð

Hæfniskröfur:

VA arkitektar óska eftir að fá til liðs við sig arkitekt, 
innanhússarkitekt eða byggingafræðing til að starfa 
við fjölbreytt og spennandi verkefni í metnaðar-
fullum félagsskap. 

Viðkomandi þarf að hafa góða Revit þekkingu og geta 
unnið bæði sjálfstætt og í hópi. 
Starfsreynsla æskileg.

Umsóknir sendist á vaarkitektar@vaarkitektar.is fyrir 
26.febrúar nk. ásamt náms- og starfsferilsskrá.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

www.vaarkitektar.is

www.ruv.is

Fréttamenn í sumarstörf
Fréttastofa
Fréttastofa RÚV leitar að öflugu 
sumarafleysingafólki í 100% störf á 
vöktum. Störfin felast í að afla frétta á 
höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, 
í útvarp, sjónvarp og á rúv.is. Við leitum 
að metnaðarfullu og sjálfstæðu fólki með 
fjölbreyttan bakgrunn sem á auðvelt með 
að vinna í hópi, hefur góða framsögn og er 
vel ritfært.

Umsóknarfrestur er til 6. mars.

Verkefnastjóri þjónustu 
fyrir útlendinga 
Málfar og aðgengi
Við auglýsum eftir verkefnastjóra í 
fullt starf við að leiða nýja þjónustu við 
landsmenn með annað móðurmál en 
íslensku þvert á miðla. Jafnframt hefur 
verkefnastjórinn umsjón með miðlun 
efnis á ensku á vef og auknu aðgengi 
að efni í dagskrá RÚV. Þjónustan er í 
samræmi við stefnu RÚV til 2021.

Umsóknarfrestur er til 12. mars.

Umsóknum ásamt ferilskrá er skilað 
rafrænt á www.ruv.is/laus-storf.

RÚV starfar í almannaþágu og hefur það hlutverk að vekja, virkja og efla. 
Öflugt og samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið með gagnrýnum 
hætti, segir mikilvægar sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Við leitum að liðsauka



kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsbær leitar 
að verkefnastjóra á 
framkvæmdardeild 
Kópavogs

Kópavogsbær auglýsir laust til umsóknar 
starf verkefnastjóra á framkvæmdardeild 
Kópavogs. Framkvæmdadeild annast allan 
undirbúning og framkvæmdir við nýjar götur, 
endurgerð eldri gatna, veitur og húsbyggingar, 
svo sem skóla, leikskóla og íþróttamannvirki í 
eigu Kópavogsbæjar.
Helstu verkefni verkefnastjóra á framkvæmda-
deild snúa að undirbúningi framkvæmda, 
þarfagreiningu, hönnun, útboðum og 
samskiptum við verktaka og eftirliti. Einnig 
skal hann veita ráðgjöf um efisval og 
búnaðarkaup við framkvæmdir.
Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert 
starf í góðu starfsumhverfi hjá framsæknu 
sveitarfélagi sem er í mikilli uppbyggingu. 
Starfið býður upp á mikla möguleika 
og fjölbreytni fyrir öfluga verk- eða 
tæknifræðinga.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf í verk- eða tæknifræði
•	 Reynsla og þekking af verkefnastjórnun
•	 Reynsla af hönnunarstjórnun bygginga,  
 gatna og veitna æskileg
•	 IPMA vottun æskileg
•	 Góð tölvukunnátta skilyrði
•	 Góðir samskiptahæfileikrar nauðsynlegir
•	 Gott vald á íslensku rituðu og töluðu og  
 hæfni til að tjá sig.
•	 Þekking á skjalavistunarkerfi æskileg

Frekari upplýsingar

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi 
háskólafélags.

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2018.

Upplýsingar veitir Stefán Lofur Stefánsson, 
deildarstjóri framkvæmdardeildar, í síma 441-0000 
eða í tölvupóstistefan@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að 
sækja um starfið

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

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sameindalíffræðingur Landspítali Reykjavík 201802/426
Sjúkraliði Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201802/425
Sjúkraliðar Landspítali, Hjartagátt Reykjavík 201802/424
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, Hjartagátt Reykjavík 201802/423
Aðstoðarmaður Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201802/422
Verkefnastjóri á fjármálasviði Biskupsstofa Reykjavík 201802/421
Rannsóknarlektor Stofnun Árna Magnússonar  Reykjavík 201802/420
Rannsóknarstöður Stofnun Árna Magnússonar  Reykjavík 201802/419
Iðjuþjálfi Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins Kópavogur 201802/418
Verkefnastjóri Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201802/417
Sjávarlíffræðingur Náttúrufræðistofnun Íslands Garðabær 201802/416
Líffræðingur/umhverfisfræðingur Náttúrufræðistofnun Íslands Garðabær 201802/415
Gróðurvistfræðingur Náttúrufræðistofnun Íslands Garðabær 201802/414
Starf á rekstrarsviði Einkaleyfastofan Reykjavík 201802/413
Lektor í lífeðlisfræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201802/412
Dósent í lífeðlisfræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201802/411
Starfsmaður á skjalasafn Vegagerðin Reykjavík 201802/410
Arkitekt fyrir vöruhús gagna Seðlabanki Íslands Reykjavík 201802/409
Lögfræðingar Úrskurðarnefnd umhv.-/auðlindamála Reykjavík 201802/408
Gæðastjóri Umhverfisstofnun Reykjavík 201802/407
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201802/406
Aðstoðarskólameistari Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201802/405
Umsjónarmaður fasteigna Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201802/404
Aðstoðarseðlabankastjóri Forsætisráðuneytið Reykjavík 201802/403
Deildarstj. samskipta og miðlunar Hagstofa Íslands Reykjavík 201802/402
Hjúkrunarfr./-nemi, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201802/401
Sjúkraliði/-nemi, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201802/400
Starfsm. við umönnun, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201802/399
Ræstitæknir Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201802/398
Prestur í Dómkirkjuprestakalli Biskupsembættið Reykjavík 201802/397
Líffræðingur/lífeindafræðingur Tilraunastöð HÍ að Keldum Reykjavík 201802/396
Líffræðingur/lífeindafræðingur Tilraunastöð HÍ að Keldum Reykjavík 201802/395
Aðstoð í eldhús, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201802/394
Ræsting/þvottahús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201802/393
Hjúkrunarfræðingur á barnadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201802/392
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201802/391
Starf í eldhúsi og býtibúri Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201802/390
Sjúkraliði á skurðdeild Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201802/389
Svæfingahjúkrunarfræðingur Landspítali, svæfingadeild Reykjavík 201802/388
Sjúkraliði Landspítali, gjörgæsla og vöknun Reykjavík 201802/387
Félagsráðgjafi Fangelsismálastofnun ríkisins Seltjarnarnes 201802/386
Sálfræðingar Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Reykjavík 201802/385
Sérfræðingur á efnahagssviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201802/384
Móttökuritarar, sumarafleysing Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201802/383
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Selfoss 201802/382

Rafkaup hf er þjónustufyrirtæki sem sérhæ�r sig 

í sölu og þjónustu á lömpum, lampabúnaði, 

ljósaperum og innlagnaefni. 

Markmið Rafkaups er að vera ávallt í fremstu röð 

varðandi þjónustu og markaðssetningu á þeim 

vörum og vörumerkjum sem fyrirtækið selur og er 

umboðsaðili fyrir.

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Helstu verkefni
• Stýra sölu og markaðsmálum 

• Áætlanagerð ásamt eftirfylgni 

• Samskipti við erlenda birgja 

• Sjá um tilboðsgerð 

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Þekking og reynsla af stýringu sölu og markaðsmála skilyrði

• Háskólamenntun sem nýtist í star� 

• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni 

• Góð íslensku- og enskukunnátta 

• Þekking á stafrænni markaðssetningu

 

deildarstjóra sölusviðs

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til atvinna@rafkaup.is fyrir 4. mars. Fullum trúnaði er heitið.

Rafkaup leitar að 

Ármúli 24 • rafkaup.is
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VILTU KOMA Í RJÓMAÍSINN?

Emmessís ehf  leitar að kraftmiklum, metnaðarfullum 
og jákvæðum starfsmanni í sölu og dreifingu.  Helstu 
verkefni eru sala, þjónusta, dreifing og samskipti 
við viðskiptavini.  Kostur væri ef viðkomandi hefði 
reynslu af sambærilegu starfi og hefði meirapróf en 
það er ekki skilyrði.  

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

Leitum einnig að öflugum, jákvæðum og stundvísum 
starfsmönnum í dreifingu í sumar.  Nauðsynlegt er 
að umsækjendur hafi bílpróf.  Meirapróf væri einnig 
kostur.  

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á  
tandri@emmessis.is eigi síðar en  

föstudaginn 11. mars 2018.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsbær óskar 
eftir skipulagsfræðingi

Kópavogsbær auglýsir laust til umsóknar 
starf skipulagsfræðings á skipulags- og 
byggingardeild Umhverfissviðs. Um er 
að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í 
góðu starfsumhverfi hjá metnaðarfullu 
sveitarfélagi sem er í mikilli uppbyggingu.

Helstu verkefni
•	 Vinnur að stefnumótun, þróun og gerð  
 hverfisáætlana/hverfisskipulags.
•	 Annast upplýsingagjöf til íbúa og annarra  
 hagsmunaaðila um áætlanir og skipulag.
•	 Undirbýr og annast hverfafundi.
•	 Annast samskipti við önnur sveitafélög er  
 varðar hverfisáætlanir.
•	 Annast húsakönnum og skráningu gagna  
 um eldri hús í hverfum bæjarins.
•	 Hefur umsjón með íbúakönnun og skráningu  
 gagna í tengslum við hverfisáætlanir

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf í skipulagsfræði eða önnur  
 sambærileg menntun sbr. 7. gr.   
 skipulagslaga nr. 123/2010.
•	 Góð tölvufærni
•	 Reynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg.
•	 Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum og  
 skipulagsfærni.
•	 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Frekari upplýsingar
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi 
háskólafélags.

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2018.

Upplýsingar veitir Birgir Hlynur Sigurðsson, 
skipulagsstjóri, í síma 441-0000 eða í 
tölvupósti birgir@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að 
sækja um starfið

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

Grunnskólar
»    Kennari í fjölgreinadeild - Lækjarskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli

Sumarstörf
»    Skrifstofustarf hjá Vinnuskóla Hafnarfjarðar
»    Sumarstörf fyrir einstaklinga fædda 1997 eða fyrr
»    Sumarstörf ungmenna fædd 1998 - 2000
»    Sumarstörf ungmenna fædd 2001

Málefni fatlaðs fólks
»    Afleysing á heimili fatlaðs fólks í Erluási
»    Hlutastarf - Steinahlíð
»    Stuðningsfulltrúi - Kletturinn
»    Sumarafleysing á heimili fatlaðs fólks í Blikaási
»    Sumarstarf - Steinahlíð

Leikskólar
»    Deildarstjóri á yngstu deild - Arnarberg
»    Leikskólakennari - Arnarberg
»    Þroskaþjálfi - Arnarberg
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Tjarnarás
 

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnar	ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Sölumaður í verslun  
okkar á Akureyri

Leitað er að aðila í góðan og samstilltan hóp með mikinn 
metnað fyrir vönduðum vinnubrögðum og árangri í starfi. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla að sækja um starfið.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars nk. Umsækjendur eru 
vinsamlega beðnir um að senda umsókn ásamt ferilskrá á netfangið 

ao@jotunn.is. Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Ólafsson 
verslunarstjóri í síma 4 800 400

Helstu verkefni:
•	 Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
•	 Öflun nýrra viðskiptasambanda
•	 Samskipti við birgja
•	 Öll almenn verslunarstörf

Hæfniskröfur:
•	 Reynsla af sambærilegu starfi
•	 Ríkir söluhæfileikar
•	 Góð almenn tölvukunnátta
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Metnaður og frumkvæði í starfi

Jötunn sérhæfir sig í sölu á vélum og búnaði tengdum landbúnaði og jarðvinnuverktökum. Fyrirtækið leggur 
áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða  þjónustu og hefur það markmið að vera leiðandi í þjónustu og 
sölu. Meðal helstu vörumerkja sem fyrirtækið er innflytjandi að eru: Massey Ferguson, Valtra, Pöttinger, Schaffer 
og McHale. Jötunn er með starfsstöðvar á Selfossi, Akureyri og Egilsstöðum. Hjá fyrirtækinu starfa um 45 manns.

Lónsbakk i -  601 Akureyr i
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.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.



Píratar óska eftir starfsfólki 
Píratar óska eftir hæfileikaríku starfsfólki í tímabundnar 
stöður verktaka fram yfir sveitarstjórnarkosningar.  
Um afar spennandi tækifæri er að ræða innan vaxandi  
stjórnmálahreyfingar.
Þau sem verða ráðin verða hluti af svokölluðu kosningasam-
ráði Pírata fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2018.  

Þær stöður sem um ræðir eru:
• Aðstoðarmaður framkvæmdastjóra: 70% starf 
• Kosningastjórar fyrir aðildarfélög:
  Akureyri: 50% starf
  Suðurnes: 50% starf
  Höfuðborgarsvæðið: 100% starf

Hæfniskröfur fyrir starf aðstoðarmanns framkvæmdastjóra:
Þekking á innra starfi Pírata og lögum, ferlum og menningu. 
Frábærir samskiptahæfileikar, miklir skipulagshæfileikar, 
sveigjanleiki og frumkvæði. Haldgóð reynsla af bókhaldi og 
þekking á WordPress skilyrði.

Hæfniskröfur fyrir kosningastjóra:
Þekking á starfssvæði aðildarfélaga sem bjóða fram, þekking 
á innra starfi Pírata, þekking á sveitarstjórnarmálum síns 
sveitarfélags/sinna sveitarfélaga. Búsett/ur á starfssvæðinu. 
Frábærir samskiptahæfileikar, miklir skipulagshæfileikar, 
sveigjanleiki og frumkvæði.

Umsóknarfrestur er til 1. mars.  

Umsóknir og tilnefningar skal senda á:  
framkvaemdastjori@piratar.is

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Tónlistarkennari 
óskast
Tónlistarskóla Fáskrúðs�arðar og 
Stöðvar�arðar vantar �ölhæfan 
tónlistarkennara til starfa frá og með 
næsta skólaári í 100% stöðu. Helst 
vantar píanókennara sem gæti kennt á 
eitthvað �eira, s.s. blokk�autu, gítar og 
tónfræði en margt annað kemur til 
greina.
 
Mjög góð aðstaða er til kennslu í skólanum og mikið 
og gott samstarf við grunnskóla og leikskóla sem eru 
í sama húsnæði. Nemendur sækja �estir tíma á skóla- 
tíma grunnskóla. Um 80 nemendur eru í skólanum 
og er kennt á tveimur stöðum.

Kjör eru samkvæmt kjarasamningum KÍ og FÍH við 
Launanefnd sveitarfélaga.
 
Upplýsingar veitir Valdimar Másson, skólastjóri 
Tónlistarskólans í síma 663 4401, eða í netfangi 
skólans, tonfast@�ardabyggd.is.
 
Sótt er rafrænt um star�ð á ráðningarvef 
Fjarðabyggðar - starf.�ardabyggd.is

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulí� og 
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðar- 
kjörnum, sem eru Mjói�örður, Neskaupstaður í Norð�rði, Eski- 
�örður, Reyðar�örður, Fáskrúðs�örður og Stöðvar�örður.

F

Mj

Hefur þú kíkt 
á Job.is?

Verkefnastjóri
       ferðaþjónustu

Arctic Trucks Experience

Arctic Trucks leitar að framsæknum og metnaðarfullum einstaklingi í starf verkefna-
stjóra fyrir Arctic Trucks Experience, sem er ferðaþjónustuhluti fyrirtækisins. 
Starfið heyrir beint undir framkvæmdastjóra. 

Arctic Trucks Experience býður sérsniðnar “self-drive” ferðir um hálendi Íslands, 
jafnt dagsferðir sem lengri ferðir, að sumri sem vetri. Arctic Trucks skipuleggur 
einnig ferðir og aðstoðar við framkvæmd leiðangra á Suðurskautinu og býður í 
tengslum við það upp á þjálfunarferðir á Íslandi. 

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem snýr bæði að stjórnun á daglegum 
rekstri sem og sölu- og markaðsmálum fyrir vaxandi starfsemi.

STARFSSVIÐ
• Stjórnun á daglegum rekstri 

ferðaþjónustu, sem felur í sér 
tilboðsgerð, skipulagningu og 
undirbúning ferða, fjárhagslegt 
uppgjör ferða, umsjón bílaflota og 
önnur dagleg verkefni.

• Þróun þeirrar vöru og þjónustu 
sem í boði er.

• Mannaforráð
• Stjórnun markaðs- og 

kynningarmála fyrir starfsemina. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Góð reynsla í sölu- og markaðs-

setningu ferða á Íslandi.
• Mjög góð enskukunnátta og 

þekking á Norðurlandamáli.
• Góð tölvukunnátta
• Stjórnunar- og/eða 

markaðsmenntun æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæði í 

vinnubrögðum
• Jákvæðni og þjónustulund

Nánari upplýsingar veitir Hallveig Andrésdóttir í síma 
540 4911, netfang hallveig@ati.is.   
Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá skal skila á umsokn@
arctictrucks.is eða á skrifstofu félagsins að Kletthálsi 3. 

VERKEFNASTJÓRI FERÐAÞJÓNUSTU

Arctic Trucks Ísland ehf. | Kletthálsi 3, 110 Reykjavík | Sími 540 4900 | info@arctictrucks.is

Umsóknarfrestur er til 6. mars 2018
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ERT ÞÚ SNILLINGUR Í RANNSÓKNUM  
OG GREININGUM?
VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM AÐILA TIL AÐ SJÁ UM RANNSÓKNIR, GREININGU OG ÚRVINNSLU GAGNA 
FYRIR FRÉTTABLAÐIÐ, FRÉTTABLAÐIÐ.IS, MARKAÐINN OG GLAMOUR.  
KONUR JAFNT SEM KARLAR ERU HVÖTT TIL AÐ SÆKJA UM. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rannsóknir og greiningar
• Söfnun, úrvinnslu og útgáfa upplýsinga
• Framsetning á gögnum
• Skýrslugjöf

Menntun- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af öflun, greiningu og úrvinnslu gagna
• Reynsla af framsetningu og miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum

Umsókn ásamt kynningarbréfi skal senda á umsoknir@frettabladid.is fyrir 1. mars.
Nánari upplýsingar veitir Elmar Hallgríms Hallgrímsson á elmar@frettabladid.is 

Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna á samkeppnishæfu verði.  
Við viljum nýta auðlindir af ábyrgð og nærgætni og bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð.

Rafmagnaður 
leiðtogi 
óskast

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700
www.on.is · on@on.is

JAFNLAUNAÚTTEKT 
PWC – 2017

UMHVERFISVERÐLAUN ATVINNULÍFSINS
FRAMTAK ÁRSINS – 2016

ÍSLENSKA 
ÁNÆGJUVOGIN – 2017

Umsóknum skal skilað á ráðningavef ON, starf.on.is. Öll eru hvött til að sækja um störfin, óháð kyni.  
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur - starf@on.is.
Umsóknarfrestur er til 1. mars 2018. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Tæknistjóri götuljósa og hlaða
Tæknistjóri leiðir teymi fagfólks sem hefur það hlutverk að sinna fjölbreyttum verkum í tengslum við 
uppsetningu og viðhald á götuljósum og hlöðum ON. 

Tæknistjóri er lykilaðili í að innleiða nýja tækni í götuljósum og hraðhleðslum og þarf að hafa sterka framtíðarsýn 
ásamt því að eiga auðvelt með að veita stórum hópi forstöðu, straumlínulaga verkferla með það að leiðarljósi að 
hvert verk sé unnið á öruggan, faglegan og hagkvæman hátt.

Ef þú ert framúrskarandi rekstrarmanneskja og hefur reynslu af að veita hópi forstöðu, elskar tækninýjungar, 
býrð yfir frumkvæði og umbótahugsun þá viljum við heyra frá þér. Þú þarft að hafa próf í iðn-, tækni- eða 
verkfræði, hugsa í lausnum og vera með góða yfirsýn. 

ON er á spennandi tímamótum og það eru mörg framsækin og krefjandi verkefni í leiðslunum. 
Við leitum að leiðtoga sem býr yfir öryggisvitund, frumkvæði og umbótahugsun og getur stýrt 
hópi fagfólks sem sinnir viðhaldi og uppsetningu á götuljósum og hlöðum ON.
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Rafvirki óskast
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa eða mann vanan 

raflagnavinnu til starfa á starfstöð Tengils ehf í  
Reykjavík.Tengill ehf er öflugt rafverktakafyrirtæki með 

starfstöðvar í Reykjavík, Akureyri, Sauðárkróki,  
Blönduósi og Hvammstanga.

 
Vinsamlega sendið fyrirspurn eða umsókn á netfangið 

gisli@tengillehf.is fyrir 15. mars.

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

Nám í alþjóðlegum menntaskóla í Noregi 
Einstakt tækifæri á námi til stúdentsprófs í  

alþjóðlegu umhverfi (uwcrcn.no)

Mennta- og menningarmálamálaráðuneytið auglýsir eftir 
umsóknum um skólavist við Alþjóðlega menntaskólann, 

Red Cross Nordic United World College (RCNUWC) í 
Flekke, Noregi,  skólaárið 2018 - 2019. Umsækjendur 
skulu hafa lokið sem svarar einu ári í framhaldsskóla, 
hafa gott vald á ensku og vera á aldrinum 16-18 ára. 

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð er að finna á 
vef ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is.

Umsóknir berist mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 
Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavík, eða á netfangið  

postur@mrn.is í síðasta lagi mánudaginn 19. mars 2018. 

Auglýsing um sveinspróf

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin sem hér 
segir:

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

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

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

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

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

Í snyrtifræði í sept/okt.  Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í vélvirkjun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í hársnyrtiiðn í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í ljósmyndun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

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

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, 
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða 
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2018.

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

Umsóknareyðublöð  -  www.idan.is og á skrifstofunni.

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

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEV-
2018-06 Færsla veitulagna“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá mánudeginum 26.02.2018  
https://www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 110 
Reykjavík, föstudaginn 09.03.2018 kl. 11:00

VEV-2018-06 24.02.2018                                                                              

SPÖNG
FÆRSLA VEITULAGNA

Leitað er eftir kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi til að gegna stöðu 
verkefnastjóra fyrir Húsavíkurslipp en um er að ræða fjölbreytt og 
skemmtilegt starf hjá öflugu fyrirtæki.

Stutt lýsing á starfi:
• Yfirumsjón með daglegum rekstri
• Áætlanagerð
• Innleiðing verkferla
• Dagleg verkstjórn og verkleg vinna
• Náin samvinna með öðrum stjórnendum félagsins

Húsavíkurslippur er í eigu Norðursiglingar og sér um viðhald skipa og fasteigna félagsins auk 
annarra verkefna.

Norðursigling hf. er stofnað 1995 og er í hópi stærstu hvalaskoðunarfyrirtækja á Íslandi. Auk 
hvalaskoðunar á Norðursigling og rekur veitingastaðinn Gamla Bauk og kaffihúsið Hvalbak. 
Starfssvæði Norðursiglingar er á Húsavík, Hjalteyri við Eyjafjörð, á Grænlandi og í Noregi.

Umsókn um starfið skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf.

Húsavíkurslippur auglýsir eftir verkefnastjóra

Nánari upplýsingar veita:
Bergþóra Höskuldsdóttir, framkvæmdastjóri (begga@nordursigling.is) og 
Þórunn Harðardóttir, mannauðsstjóri (thorunn@nordursigling.is)

Umsóknarfrestur er t.o.m. 28. feb. nk.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Landsnet óskar eftir tilboðum í byggingu tengivirkis við Lyklafell eins og lýst er í útboðsgögnum LYK – 01. 

Tengivirkið verður staðsett vestan við Lyklafell, um 2 km norðan við Hringveg um Sandskeið. Tengivirkishús er um 

323 m2 að grunnfleti og um 11 m hátt, með stálvirki fyrir línur á þaki. Skila skal húsi fullgerðu að utan og innan og 

tilbúnu fyrir uppsetningu háspennubúnaðar. Að auki skal gera um 250 m langan aðkomuveg að tengivirkinu og 

ganga frá lóð umhverfis það.

 

Ráðgerðar framkvæmdir í þessu verki eru í höfuðatriðum eftirfarandi:
a. Gerð aðkomuvegar, plana og lóðar.

b Bygging og fullnaðarfrágangur á tengivirkishúsi.

c. Fullnaðarfrágangur húskerfa í tengivirkishúsi.

d. Leggja til og koma fyrir jarðskautum.

e. Borun á jarðskautsholum og vatnstökuholu.

f. Nauðsynleg jarðvinna til að ljúka ofantöldum verkliðum.

 

Upphaf verks er í maí 2018 og verkinu skal lokið fyrir 1. október 2019. Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef 

Delta e-sourcing frá og með 28. febrúar næstkomandi, sjá nánar á www.utbodsvefur.is.

 

Tilboðum skal skila rafrænt fyrir kl. 14:00, 4. apríl 2018.

Tilboð verða opnuð hjá Landsneti, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík 

að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

LYKLAFELL – HAFNARFJÖRÐUR
Tengivirkið Lyklafell - Byggingarvirki

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

Mosfellsbær vinnur að byggingu leik- og grunnskóla í Helgafell-
shverfi í Mosfellsbæ við Gerplustræti 14. Uppbyggingin verður 
í nokkrum áföngum, 1. áfangi sem nú er í útboði er fyrir yngsta 
stig grunnskóla og á að taka í notkun janúar 2019. 1. áfangi er 
um 4.000 m² en fullbúinn skóli verður 7.300 m². Byggingin er á 
tveimur hæðum, þar af er hluti sem verður innréttaður og tekinn 
í notkun á síðari stigum. 

Helstu verkþættir eru:

Uppsteypa, forsteyptar einingar, holplötur og þakeiningar. Glug-
gar og -hurðir, einangrun og klæðningar. Þakfrágangur, niðurföll 
og grunnlagnir. Innanhússfrágangur, fullnaðarfrá- 
gangur fyrstu hæðar. Jarðvinnu fyrir grunni skólans er lokið.

Helstu magntölur eru:
Brúttóflatarmál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.027 m²
Fullfrágengið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.583 m²
Tilbúið undir tréverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.444 m²
Steypustyrktarstál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 tonn
Steypa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.996 m³

Forsteyptar einingar (með einangrun og veðurkápu)  1191 m²
Þakeiningar með burði, einangrun og vatnsvörn . . . 1433 m²
Holplötur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1243m²
Útihurðir og gluggar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 m²
Þakfrágangur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109 m²
Léttir veggir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 m²
Ýmis kerfisloft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.229 m²
Málun innanhúss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.035 m²
Ýmis gólfefni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.016 m²
Sérsmíðaðar innréttingar . . . . . . . . . . . . . 279 lengdarmetrar
Innihurðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 stykki

Verkinu skal að fullu lokið 5.nóvember 2018

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu 
Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með klukkan 12:00 á 
þriðjudeginum 28. mars 2017. Kynningarfundur verður haldinn 
á sama stað þriðjudaginn 4.apríl 2017 kl.14:00. Tilboðum 
skal skilað á sama stað, bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar, eigi 
síðar en föstudaginn 28. apríl 2017 kl.11:00 og þau opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir tilboðum í verkið:

Helgafellsskóli nýbygging, fullnaðarfrágangur

ÚTBOÐ

Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • Sími 525 6700 • mos@mos.is • ww.mos.is

VIRÐING • JÁKVÆÐNI • FRAMSÆKNI • UMHYGGJA

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT LITAMEÐFERÐ MERKIS

MERKI Í LIT
Tákn – 100% Pantone 371
           eða samsvarandi CMYK gildi
Letur – Svart

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% Pantone 371

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur – 100% Pantone 371

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT NOTKUN

Mosfellsbær

SVART/HVÍTT
Tákn og letur – 100% svartur

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur negatíft á bakgrunni í 100% Pantone 371

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% svartur

TÁKN TIL HLIÐAR VIÐ LETUR
Eingöngu til notkunar á reikningsform Mosfellsbær

Tákn og letur – negatíft í 100% svörtum bakgrunni

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

100% Pantone 371
100% svartur

100% Pantone 371

100% svartur

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar

Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

B) Þrír skildir fléttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

PANTONE 371

PANTONE 371

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar

Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

B) Þrír skildir fléttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

PANTONE 371

PANTONE 371

Nánari upplýsingar um samkeppnina er að finna á vefslóðinni  
www.honnunarmidstod.is og www.mosfellsbaer.is/honnunarsamkeppni.    

Hugmyndasamkeppni um 
aðkomutákn fyrir Mosfellsbæ

Mosfellsbær í samvinnu við Hönnunarmiðstöð Íslands  
efnir til samkeppni um hönnun á nýju aðkomutákni  

til að marka þrjár aðkomur að bænum.

Í ágúst síðastliðnum voru liðin 
30 ár frá því að Mosfellsbær fékk 
kaupstaðarréttindi. Ákveðið var af 
því tilefni að efna til hugmynda-
samkeppni og er stefnt að því  
að vígja vinningstillöguna á  
31 árs afmæli bæjarins í  
ágúst næstkomandi.

VERKEFNIÐ
Leitað er eftir hugmyndum um nýtt 
aðkomutákn sem sett verður upp 
við aðkomuleiðir inn í Mosfellsbæ. 
Aðkomutákninu er ætlað að vekja 
athygli á Mosfellsbæ og marka það 
svæði sem honum tilheyrir.

ÞÁTTTAKA
Samkeppnin er opin landslagsarki-
tektum, arkitektum, menntuðum 
hönnuðum, og myndlistarmönnum. 
Ef teymi vinnur saman að tillögunni 
er nóg að einn úr teyminu uppfylli 
menntunarkröfur. 

VERÐLAUNAFÉ
Fyrstu verðlaun eru samtals 2.000.000 
króna og verða veitt fyrir þá tillögu 
sem valin verður í fyrsta sæti. 

DÓMNEFND 
Mosfellsbær tilnefnir tvo aðila í dóm-
nefnd og Hönnunarmiðstöð Íslands 
tilnefnir þrjá aðila í dómnefndina.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Rammasamningur	um	tunnur,	ker	og	djúpgáma, 
    EES útboð nr. 14055.
•	KHÍ	reitur.	Gatnagerð	og	lagnir, útboð nr. 14170.
•	Grassláttur	á	borgarlandi	í	vesturhluta	Reykjavíkur	
				2018-2020, EES útboð nr. 14179.

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

TIL LEIGU

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

ÁTVR – 
Leiguhúsnæði óskast á Skeifusvæðinu

 
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að taka á 
leigu um 600-800 m² húsnæði fyrir Vínbúð á Skeifusvæðinu 
í Reykjavík. Svæðið afmarkast af Skeiðarvogi, Miklubraut, 
Grensásvegi og Suðurlandsbraut. Húsnæðið mun skiptast 
að u.þ.b. 2/3 hlutum í verslunarsvæði og 1/3 hluta í lager og 
starfsmannaaðstöðu.

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum:
1. Vera á skilgreindu verslunarsvæði.
2. Liggi vel við almenningssamgöngum
3. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið.
4. Húsnæðið skal vera á jarðhæð.
5. Húsnæði bjóði upp á að vöruhurð opnist beint út á  
 bak- eða hliðarsvæði.
6. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og  
 næg bílastæði (a.m.k.30-50 bílastæði sem eru ætluð  
 Vínbúðinni eða sérmerkt Vínbúðinni).
7. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir  
 hreyfihamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði  
 fyrir starfsfólk.
8. Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla og/eða  
 lyftara með vörur skal vera góð.
9. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins  
 nálægt 3 á móti 2) og mega súlur, veggir eða annað ekki  
 hamla yfirsýn um verslunarhluta húsnæðisins.
10. Hljóðdempun í verslun skal tryggja góða hljóðvist og  
 birtulýsing skal vera 500-600 lux (fer eftir ástandi  
 við skil).
11. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem opin 
 berar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks  
 og vera samþykkt af þeim.

Leigutími húsnæðisins er 8-10 ár.
Húsnæðið skal afhenda samkvæmt samkomulagi og ræðst 
afhendingartími nánar af ástandi þess við afhendingu.
Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem þeir 
hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00, fimmtudaginn  
8. mars 2018

Merkt : 20719 - Leiga á húsnæði fyrir Vínbúð ÁTVR  
 á Skeifusvæðinu

Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi:
1. Staðsetning.
2. Teikningar af húsnæði.
3. Mögulegur afhendingartími.
4. Ástand húsnæðis við afhendingu.
5. Leiguverð án vsk. og skal það innifela allan kostnað.
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á  
 kröfuliði 1- 11 að ofan á leigutímanum.
7. Kvaðir sem kunna að hafa áhrif á starfsemi Vínbúðar  
 á svæðinu
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Dvergholt 21
220 Hafnarfjörður
Góð staðsetning

Stærð: 100,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 31.700.000

Verð: 38.900.000
Remax Fjörður kynnir: Rúmgóða og bjarta 3ja til 4ja herbergja íbúð á neðri hæð við Dvergholt 21 í
Hafnarfirði. Tvö barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi.Baðherbergi með flísum og tengi fyrir
þvottavél og þurrkara.Rúmgóð stofa og opið inn í eldhús með góðu skápaplássi.Úr stofu er útgengi á
verönd með skjólveggjum. Sér geymsla í sameign sem og saeiginleg vagna og hjólageymsla. Allar
uppls gefur Páll og Sigrún Lögg,fasteignasalar sími 8619300 og 8942353.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 25 feb 13:00 og 13:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

Boðaþing 4
203 Kópavogur
LAUS TIL AFHENDINGAR!

Stærð: 137,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 46.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
Glæsileg 4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu. Lyfta í húsinu!
Eignin er laus til afhendingar.
Forstofa með fataskápum. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Þvottahús með innréttingu. Baðherbergi með
sturtu, baðkari og fallegri innréttingu. Mjög rúmgóð stofa og eldhús í opnu rými, falleg innrétting í
eldhúsi með eldunareyju. Stórar svalir úr frá stofu. Falleg eign í góðu hverfi. Stutt í alla þjónustu.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 25.feb.14:00-14:30

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

414-4700

663 3219

Remax Fjörður kynnir mikið endurnýjað og fallegt parhús í fjölskylduvænu hverfi að Hellisgötu 28 í Hafnarfirði. Húsið er skráð 96,2 fm en 
búið er að stækka anddyri um ca 4 fm. Járn, pappi og hluti af þakklæðningu var endurnýjað sumarið 2017. Flestir gluggar voru 
endurnýjaðir fyrir 5-8 árum. Húsið skiptist í hæð, kjallara og ris. Nýlegur sólpallur við hlið inngangs. Húsið stendur innarlega frá götu.  

 Opið 
hús 

Hellisgata 28, 220 Hafnarfjörður 
Stærð: 96,2m2 

Fjöldiherbergja: 2-4 
Byggingarár: 1922 

Verð: 47.900.000 

Ársæll Steinmóðsson 
Löggiltur fasteignasali 

896-6076 
as@remax.is Sunnudaginn 25. feb. frá klukkan 14-15 

Við seljum á 
toppverði fyrir þig Senter

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

Hafðu samband í síma 864 0061
Samviskusemi og heiðarleiki

Frítt 
verðmat

Sigrún Gréta Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
sigrun@remax.is

Marbakkabraut 9
200 Kópavogur
Einbýli / byggingarlóð

Stærð: 135 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930

Fasteignamat: 49.850.000

Verð: tilboð

Einbýlishús á stórri lóð á Kársnesinu. Lóðin er 814 m² og húsið sem er á lóðinni er 135 m².

Húsið er í lélegu ásigkomulagi. Byggingarmöguleikar á lóðinni eru ókannaðir. Húsið er byggt árið 1948 og er
úr holstein.

1. hæð Anddyri, stofa, herbergi, eldhús og baðherbergi.
2. hæð Hol og tvö svefnherbergi.
Kjallari - undir hluta hússins, óskráður og því ekki inni í fm tölu.

Leitað er tilboða í eignina.

Senter

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Á ÞRIÐJUDAGINN KL. 17.00-17.30

666 8 999

Sogavegur 129
108 Reykjavík 
EINBÝLI MEÐ MIKLA MÖGULEIKA

Stærð: 153 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1930

Fasteignamat: 55.400.000

Verð: 59.900.000

Forstofa: með flísum á gólfi. Miðrými/hol með parket á gólfi.
Stofa/borstofa:  Rúmgóð  með  parket  á  gólfi  og  er  útgengi  út  á  pall  og  garð  með  heitum  potti.  Eldhús  með
fallegri viðar innréttingu, parketflísar á gólfi.
Gesta wc með hvítri innréttingu. Ris: Úr miðrými á miðhæð hússins er stigi upp í ris. Hol/gangur með fallegum
gólffjölum. Hjónaherbergi  er  rúmgott  með fataskáp og útgengi  á svalir,  gólffjalir.  Tvö rúmgóð barnaherbergi,
gólffjalir.  Baðherbergi með baðkari og hvítri  innréttingu, nýlega uppgert. Dren hefur verið endurnýjað. Einnig
hefur  skólp verið  tekið í  gegn út  að steinlögn í  garðinum. Kjallari:  skiptist  í  miðrými,  tvö herbergi,  þvottahús
með  salerni  og  sturtu,  geymsla,  lítil  forstofa  við  innganginn  einnig  er  sér  inngangur  inn  í  kjallarann.
ÚTLEIGUMÖGULEIKAR

Senter

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Á SUNNUDAGINN KL. 14.00-14.30

666 8 999



Mannverk lauk nú í sumar framkvæmdum seinni 
áfanga Hótel Miðgarðs við Laugaveg 120. Hótel 
Miðgarður er hluti af CenterHotels keðjunni 
sem rekur í dag sex hótel í miðborg Reykjavíkur.
 
Viðbyggingin er viðbót við hálfrar aldar gamalt 
hús Gunnars Hanssonar sem upprunalega hýsti 
Búnaðarbankann. Sá hluti var endurinnréttaður 
og tekinn í notkun árið 2015 með 43 hótelher-
bergjum og veitingastað. CenterHotel Miðgarður 
er nú í heild fullbúið 170 herbergja hótel með 
veitingastað, opinni móttöku, bar, fundarsölum 
og glæsilegri heilsulind.

HÓTEL MIÐGARÐUR —————
TIL HAMINGJU MEÐ OPNUNINA!

Laugavegur 120

Við óskum Centerhotels til hamingju með 
nýja hótelið og þökkum um leið öllum þeim 
aðilum sem komu að þessu verkefni fyrir 
ánægjulegt og gott samstarf.
 
Mannverk sá um þróun, hönnunarstjórn 
og framkvæmdir á húsnæðinu eftir hönnun 
Glámu-Kím arkitekta og í samstarfi við 
eftirtalda aðila:

MANNVERK.IS



 

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

Nánari upplýsingar veita : 

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515 
jassi@miklaborg.is

Fyrsta flokks innréttingar  
ásamt tækjum.  

Öllum íbúðunum fylgir ísskápur, 
uppþvottavél og tveir ofnar  
frá AEG.

Flestallar íbúðir með frábæru 
sjávarútsýni.   

Íbúðir á efstu hæð fáanlegar  
með 150 fm þaksvölum m.a.

Yfirbyggðar svalir á öllum  
íbúðum til viðbótar við  
uppgefna fermetra.       

Íbúðir tilbúnar til afhendingar.

Íbúð 03 v. Grandaveg 42C

148 fm endaíbúð 

Ásamt tvennum samtals 22 fm  
yfirbyggðum útsýnissvölum

Tvö svefnherbergi, annað með sér WC

Stór stofa með opnu eldhúsi

Gluggar á þrjá vegu        

Verð frá 78,4 millj.

Íbúð 02 v. Grandaveg 42 B & C

76 fm ásamt rúmlega 9 fm  
yfirbyggðum svölum

Íbúðir fáanlegar á ýmsum hæðum  
t.d. 9. Hæð

Óviðjafnanlegt útsýni, Reykjanes,  
Bláfjöll og höfuðborgin

Mjög gott skipulag á íbúð     

Verð frá 44,5 millj.

Grandaveg

42 

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 25.feb kl. 14:00-16:00

A,B og C

Íbúð 01 v. Grandaveg 42 B & C

125 fm íbúð ásamt 23 fm  
yfirbyggðum útsýnissvölum

Tvö svefnherbergi

Baðherbergi m. þvottaaðstöðu.  

Gesta WC.  

Ílöng og björt stofa opin í gegn  
frá suður til norðurs.  

Einnig fáanleg sem endaíbúð í  
A hluta byggingar   

Verð frá 62,7 millj.

Þakíbúðir
Íbúð 03 á þakhæð A, B & C

Glæsilegar íbúðir  
með tvennum yfirbyggðum svölum

Einnig stórar þaksvalir með  
útsýni til sjávar

Tvö svefnherbergi

Verð frá 105,9 millj.

Íbúð 04 v. Grandaveg 42 A, B & C

150 fm íbúð með sjávarútsýni

22 fm yfirbyggðar svalir til viðbótar

Tvö svefnherbergi

Hjónaherbergi með bað- og fataherbergi

Gestasalerni með sturtu

Frábært útsýni frá íbúð til sjávar 

Verð frá 77,8 millj.

Þakíbúðir
Íbúð 01 á 7. hæð í B & C

125 fm íbúð ásamt tvennum 
yfirbyggðum svölum

Tvö svefnherbergi

Einnig um 150 fm þaksvalir með 
stórkostlegu útsýni

Verð frá 94,3 millj.

Lúxusíbúðir við 



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

F
ru

m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Salóme Eydal 
löggiltur fasteignasali og leigumiðlari

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta María Benónýsdóttir  
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061 

Þorláksgeisli 17
4ra herbergja íbúð á 2. hæð m/stóru 
stæði í bílageymslu, sérinngangur. Húsið 
er steinsteypt fjölbýlishús á þremur 
hæðum auk kjallara. Húsið er klætt að 
utanverðu. Forstofa, þvottahús, hol, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús,   
stofa, svalir og geymsla á sömu hæð.  
Í húsinu er lyfta. Lóðin er fullfrágengin og 
eru leiktæki á lóðinni. Verð 46,8 millj.

Engjavellir 5a, HF
Falleg 4ra herbergja 87 fm íbúð á 2. hæð 
með sérinngangi á Völlunum í Hafnarfirði. 
Skipulag: 3 svefnherbergi, eldhús, stofa, 
baðherbergi, þvottahús innan íbúðar og 
sérgeymsla, suðursvalir. Verð 38 millj.

Breiðavík 18  
Falleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð 
í lyftuhúsi á efstu hæð. Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi. Glæsilegt útsýni. Sér 
þvottahús í íbúð.  Suðursvalir. Íbúðin er 
laus fljótlega.  Verð 44,9 millj. 

Álfheimar 68,
4 -5 herbergja íbúð á 4. hæð, íbúðin  
er með herbergi í risi og herbergi í  
kjallara. Íbúðin skiptist í stofu/borð- 
stofofu, eldhús, 2 svefnherbergi, herb. 
í risi, baðherbergi, þvottahús, herbergi 
í kjallara með aðgengi að baðherbergi. 
Stór geymsla sem tilheyrir íbúðinni er í 
kjallara. Verð  45,7 millj.

Hólmvað 38
Vandað endaraðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr. Stærð 172,4 
fm. Lýsing, neðri hæðin. Forstofa, hol, 
baðherbergi, þvottahús, tvö svefnh., 
geymsla (nýtt sem herbergi) og bílskúr. 
Lýsing, efri hæðin. Eldhús, borðstofa,  
setustofa, svalir, hjónaherbergi og 
baðherbergi. Fallegur afgirtur garður 
með góðum pöllum. Verð 79,9 millj.

Laufásvegur 43
Stórglæsilegt og algjörlega uppgert hús 
(að hluta til nýtt). Heildarstærð er 260,4 
fm. skv. nýrri skráningartöflu.  Lýsing. 
Húsið er þrír matshlutar, þrjár íbúðir, allar 
með sérinngangi. Auðvelt er að breyta 
nýtingu hússins í einbýlishús. Tilboð.

Bárugata 14
Gott steinsteypt einbýlishús á tveimur 
hæðum. Efri hæð: Stigauppgangur/ 
forstofa, w.c., stofa, svefnherbergi og 
stofa. Neðri hæð: Þrjú svefnherbergi, 
gangur, baðherb., þvottahús og  geymsla 
undir stiga. Sjarmerandi hús sem stendur 
innarlega á lóðinni. Falleg lóð með 
timbursólpöllum. Á lóðinni er bifreiða- 
stæði með hliði. Húsið er mikið endur- 
nýjað. Verð 84,9 millj.

Funafold 51
Gott og mikið endurnýjað 5 herbergja  
einbýlishús við Funafold, Reykjavík. 
Eigning skiptist í efri hæð:  Forstofa, 
gestasnyrting, hol, þvottahús, sjón-
varpsstofa, tvö herbergi hjónaherbergi, 
baðherbergi, stofa og eldhús.  
Neðri hæð:  Bílskúr/ stúdíóíbúð og 
geymsla. verð 89,5 millj.

Borgarholtsbraut 32, Kóp.
Vandað og vel skipulagt einbýlishús við 
Borgarholtsbraut, Kópavogi. Húsið er að 
hluta til á tveimur hæðum. Forstofa, stofa, 
borðstofa, eldhús og gestasnyrting. Á efri 
palli;  fjögur svefnherbergi og baðherber-
gi. Neðri hæðin; svefnherbergi, gangur, 
þvottahús, geymsla, útiforstofa og bílskúr.  
Mjög mikilir möguleikar að stækka húsið 
þá sérstaklega bakvið eða norðanmegin. 
79,5 millj.

Hábær 32
Glæsilegt einbýlishús á einni hæð 
ásamt bílskúr. Forstofa, gestasnyrting, 
þvottahús, hol, sjónvarpsstofa, stofa, 
borðstofa, eldhús, sjónvarpsstofa (voru 
tvö svefnh.), hjónah., svefnh. og baðh.. 
Bílskúr: þakefni var endurn. fyrir nokkrum 
árum. Húsið er að allt endurnýjað að 
innanverðu. Rafmagn, frárennslislagnir 
og neyslulagnir endurnýjað. Stór og góð 
lóð. Verð 89,9 millj.

4ra herbergja

Einbýlishús

4ra herbergja

Einbýlishús

4ra herbergja

Einbýlishús

5 herbergja

Einbýlishús

Raðhús

Einbýlishús

12 ára reynsla í fasteignaviðskiptum

Einkasala eða almenn 
sala, þá vinn ég með öllum 
fasteignasölum á landinu til 
að þú seljir hratt og örugglega. 
Hringdu núna. 
Vantar eignir á söluskrá

S: 571-5800 Gsm: 697-3629 gudrun@garun.is www.garun.is

Guðrún
Antonsdóttir
lögg. fast.

Efri sérhæð með sér inngangi, 
sér þvottahúsi, geymslulofti og 
20,2fm bílskúr. Svefnherbergin 
eru tvö, bæði rúmgóð, mögulegt 
er að bæta við 3 herberginu. Eld-
húsið er með nýlegri innréttingu. 
Baðherbergið er rúmgott flísa-
lagt í hólf og gólf með baðkari. 
Eignin er laus til afhendingar.

Opið hús mánudaginn 25. ágúst kl. 17:00 - 17:30

Íbúðin sjálf er með rúmgóðu 
svefnherbergi, stofu þar sem 
gengið er út á svalir og eldhúsi, 
baðherbergi og holi. Þar að auki 
er herbergi með glugga í risi 
hússins með aðgengi að salerni 
og geymsla í kjallara. Eignin er 
mikið endurnýjuð að innan og er 
verið er að klára málningavinnu 
utanhúss. 

Fífurimi 5 - 112 RVK 
Verð 33.9M * 3herb. sérhæð m/ bílskúr * Stærð 117,6fm

Eskihlíð 16a - 105 RVK
Verð 27,9M * 2-3herb.* Stærð 81,3fm

Opið hús mánudaginn 25 ágúst kl.18:00 -18:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Völvufell 40, 
111 RVK, raðhús

Vantar allar gerðir eigna á skrá - Ég vinn fyrir þig

OPIÐ HÚS, sunnudaginn 25. febrúar kl. 13:00-13:30
Fallegt raðhús á einni hæð, þrjú til fjögur svefnherbergi. Fallegur 
og skjólgóður bakgarður með hellulögn og grasfleti, grasflötur og 
steinar er fyrir fram hús. Frístandandi bílskúr með heitu og köldu 
vatni og sjálfvirkum hurða opnara. Íbúðahúsið er um 125,6fm, 
bílskúr 21,6fm. Samals 149,1fm.
Eignin skiptist í: forstofu, eldhús,stofu, borðstofu þrjú svefnherbergi, 
en samkvæmt teikningu er fjögur, auðvelt væri að setja upp vegg 
bæta við fjórða herberginu. Baðherbergi, þvottahús. Gott geymslu-
loft er fyrir ofan hluta eignar. Verð: 54.9 millj. 

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Efri sérhæð með bílskúr að  
stærð 184,6 fm
Sérinngangur / Tvennar svalir
Stórar bjartar stofur / aukin lofthæð
Endurnýjað bað og snyrting
Góð aðstaða fyrir bíla á plani
Vinsæl staðsetning í vesturbænum, 
stutt í alla þjónustu, skóla og verslun

Verð: 86,9 millj.

Grenimelur 44
Glæsileg efri sérhæð með bílskúr  107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 25.feb. kl.13:00-13:30

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Sörlaskjól 64

36.500.000

107 Reykjvík
Íbúð í kjallara 3 herb. 72,8 fm Vel skipulögð

Böðvar lögfræðingur  660 4777

Góð staðsetning

Klappastígur 1A

42.500.000

101 Reykjvík
Íbúð á þriðju hæð 3 herb. 71,2 fm Vel skipulögð

Böðvar lögfræðingur  660 4777

Opið hús mán. 26. feb. kl. 17:30-18:00

Stæði í bílageymslu

Nýlega endurnýjað Frábær staðsetning

Grófin

Til leigu

101 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði 4 herb. 304 fm Tveimur hæðum

Brandur fasteignasali 897 1401

Heimilt að byggja 350 fermetra einbýli

Lautarvegur 20

35.000.000

108 Reykjavík
Lóð 471 fm Frábær staðsetning í Fossvogi

Brandur fasteignasali 897 1401

TIL LEIGU - LAUST STRAX LÓÐ

Gott skipulag - rúmgóð stofa.

Naustabryggja 2

49.900.000

110 Reykjavík
Íbúð 4 herb. 120 fm Endaíbúð.

Sigurður Fannar fasteignasali 897 5930

 
Á FRAKKASTÍG

 SUN. 25 FEB. KL. 14:00-15:00

Sölukynning mán. 26. feb.
frá kl. 16:00-17:00

SPENNANDI 
NÝBYGGINGAR

Velkomin á sölukynningu á 
nýbyggingarverkefnum Borgar. 

Fasteignasalar taka á móti áhugasömum 
með kaffi og veitingum 

í Síðumúla 23. 

OPIÐ HÚS

JAÐARLEITI  2-6 | 103 REYKJAVÍK

KÓPAVOGSBRÚN 2-4  | 200 KÓPAVOGI

FRAKKASTÍGUR 8  | HVERFISGATA 58-60 | 103 RVK

SUN. 25. FEB.
KL. 14:00-15:00

OPIÐ HÚS 

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum

Bollagarðar 81

97.500.000

170 Seltjarnarnes
Einbýlishús 6 herb. 187,2 fm Suðurgarður

Úlfar fasteignasali 897 9030

BÓKIÐ 
SKOÐUN

BÓKIÐ 
SKOÐUN



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

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

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

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

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

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

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

Trausti fasteignasala 
Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

trausti@trausti.is  
s.546-5050



Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Erla Árnadóttir
BA í lögfræði.  
Hefur lokið prófi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasala.
S: 864-8463

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

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

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

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949
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Holtasel 36 
109 Reykjavík

Langholtsvegur 128
104 Reykjavík

Flatahraun 1
220 Hafnafjörður

Fljótsmörk 6-12 
810 Hveragerði

Hjallavegur 54
104 Reykjavík

Borgarbraut 35
310 Borgarnes

Hraungata 1
210 Garðabæ

Sléttuvegur 17
108 Reykjavík

Sæbakki 25a og 25b
740 Neskaupstaður

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 1. MARS KL. 17:00 – 17:30
Einstaklega fallegt og vel skipulagt 162 fm. raðhús á 
tveimur hæðum ásamt 33 fm. bílskúr. Eignin er sérlega 
vel staðsett í Seljahverfinu. Fallegt útsýni er úr húsinu og 
stendur það við óbyggt svæði. Ástand hússins er mjög 
gott að innan sem utan og hefur eignin fengið gott viðhald 
og endurnýjun síðustu árin. Verð: 71,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. FEBRÚAR KL. 16:00 – 16:30
Vel skipulögð 5 herbergja íbúð á 2. hæð með rishæð. 
Eignin er skráð 82 fm. en gólfflötur er töluvert meiri þar 
sem hluti eignar í risi er undir súð. Góð eign miðsvæðis 
með útsýni til norðurs að Esjunni, Úlfarsfell og víðar. 
Suðursvalir. Eignin er laus við undirritun kaupsamnings.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. FEBRÚAR KL. 18:00 – 18:30 
Falleg, snyrtileg og björt 70,2 fm. 2ja herbergja íbúð á 3. 
hæð á góðum stað í Hafnarfirði. Góðar svalir með útsýni. 
Sérgeymsla í kjallara og sérmerkt bílastæði í bílageymslu. 
Lyfta er í húsinu. Verð: 29,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. FEBRÚAR KL. 13:30 – 14:30
Rúmgóð og björt 3ja herbergja 96 fm. íbúð, merkt 203 á 2. 
hæð í nýlegu lyftuhúsi. Húsið er nánast viðhaldsfrítt að 
utan. Göngufæri við skóla og þjónustu. Verð: 32,6 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. FEBRÚAR KL. 16:45 – 17:30
Björt og skemmtileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Eignin er 
skráð 62fm. en gólfflötur íbúðar  er stærri. Geymsluris er 
yfir allri íbúðinni sem nýtist vel. Gróinn og fallegur garður 
umlykur húsið.Verð: 33,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 28. FEB. KL. 17:30 – 18:00 
Fallegt 154,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum. Rúmgóð 
stofa með útgengi í garð. Eldhús endurnýjað 2004. 
Sólpallur framan við hús.  4 svefnherbergi og 2 baðher-
bergi. Stór, afgirtur og vel gróinn garður. Stutt í alla helstu 
þjónustu. Verð: 33,5 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. FEBRÚAR KL. 14:00 – 14:30
Einstaklega glæsileg og mikið vönduð 168,4 fm. 4ra her-
bergja lúxus íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Miklir og gólfsíðir 
gluggar með fallegu útsýni. Tvennar svalir og stæði í 
bílskýli. Gangstígar að húsinu eru með snjóbræðslu. 
Eigendur skoða skipti á minni eign

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. FEBRÚAR KL. 17:30 – 18:00
Falleg og rúmgóð 2-3ja herbergja 103,7 fm. íbúð fyrir 55 
ára og eldri. Íbúðin skiptist í forstofu, stórar samliggjandi 
stofur, baðherbergi, svefnherbergi og yfirbyggðar svalir 
með fallegu útsýni. Góð geymsla er á gangi fyrir utan 
íbúðina.Verð: 59,9 millj.

Tvö fullbúin og vönduð 124 fm. raðhús með fallegu 
útsýni við Sæbakka á Neskaupstað. Nýbygging. Rúmgóð 
stofa. Eldhús með nýrri innréttingu og eldhústækjum. 2 
svefnherbergi með skápum. 1 baðherbergi. Innbyggður 
31 fm. bílskúr. Hiti í gólfi. Geymsluloft með góðri lofthæð. 
Gönguleiðir í nágrenninu. Verð: 39 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Álalind 14
201 KÓPAVOGUR

Lind fasteignasala kynnir:

Fallegar og vel skipulagðar íbúðir í 
glæsilegu húsi við Álalind 14.

Íbúðir afhendast fullbúnar með 
gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél, 
þvottavél og þurrkara. Stórar svalir 
með lokuðu svalaskýli. Lokuð og 
upphituð bílageymsla. 

Áætluð afhending júní - ágúst 2018. 

Verð á tveggja herbergja frá 
40.900.000 kr.

Verð á fjögurra herbergja frá 
62.900.000 kr.

Allar upplýsingar veita:

STÆRÐ: 75-139 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Heyrumst

Þorsteinn Yngvason 
Löggiltur fasteignasali 
Hdl

  696 0226  
  thorsteinn@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

SÖLUSÝNING    sunnudaginn 25. febrúar 16:00 – 16:30

Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús í Fossvogi. Húsið var tekið í 
gegn og endurnýjað árið 2004. Fallegur garður, 
tvær verandir. 2ja herbergja 62 fm auka íbúð 
með sérinngangi á neðri hæð.

STÆRÐ: 501,8 fm EINBÝLI       HERB: 11

220.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Friggjarbrunnur 7
113 REYKJAVÍK

Glæsilegt og vandað tvílyft einbýli með 
innbyggðum 37,3fm bílskúr. Fjögur 
svefnherbergi. Gólfhiti í öllu húsinu. Arinn. 
Aukin lofthæð. Möguleiki á aukaíbúð.

STÆRÐ: ca 260 fm EINBÝLI       HERB: 6

96.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Garðsendi 12
108 REYKJAVÍK

Falleg tveggja herbergja íbúð í kjallara í góðu 
húsi að Garðsenda 12. Sérinngangur og friðsæl 
staðsetning.

STÆRÐ: 52,3 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 2

32.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Vitastígur 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög vel staðsett og mikið endurnýjað 
einbýlishús með fallegum garði að Vitastíg í 
Hafnarfirði. Bjart og vel skipulagt hús. Fallegur 
garður með verönd.

STÆRÐ: 150 fm EINBÝLI       HERB: 5

69.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    26. feb 17:00 – 17:30



Austurkór 98
203 KÓPAVOGUR

Lind fasteignasala kynnir:

Fallegar og nýjar 3 og 4  
herbergja íbúðir með miklu og 
fallegu útsýni yfir golfvöll GKG í 
6 íbúða húsi með lyftu, tvennar 
svalir/sérafnotareitir á jarðhæð, 
öll rými rúmgóð. Íbúðin skilast 
fullbúin með gólfefnum og á 
byggingastigi 7. 

Afhending við kaupsamning.

Verð frá: 
62.900.000-69.900.000

Allar upplýsingar veita:

STÆRÐ: 134,1-153 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Kaldalind 2
201 KÓPAVOGUR

Stórglæsilegt einbýlishús í Köldulind Kópavogi. 
Níutíu fermetra svalir á þaki hússins, fallegt 
útsýni. Vandað eikarparket á gólfi, 
eikarinnréttingar. Granít borplötur. Hiti í gólfi.

STÆRÐ: 250,3 fm EINBÝLI       HERB: 6

110.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Ingólfstræti 21a
101 REYKJAVÍK

Mjög fallegt og vel skipulagt 6 herbergja 
einbýlishús við Ingólfstræti 21a í miðbæ 
Reykjavíkur. Eignin stendur á eignalóð.

STÆRÐ: 160 fm EINBÝLI        HERB: 6

74.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Kjarrhólmi 36
200 KÓPAVOGUR

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 
góðu fjölbýli við Kjarrhólma 36 í Kópavogi. 
Góð staðsetning á barnvænum stað og stutt í 
frábærar gönguleiðir við Fossvogsdalinn.

STÆRÐ: 87,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Hörpulundur 1
210 GARÐABÆR

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús á 
einni hæð við Hörpulund í Garðabæ.  Eignin er 
endurnýjuð að utan sem innan að mest. Vegna 
stærðar lóðar er möguleiki á stækkun.

STÆRÐ: 200,7 fm EINBÝLI       HERB: 5

89.800.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 5
210 GARÐABÆR

Laus strax. Falleg fullbúin fjögurra herbergja 
íbúð með bílastæði í bílskýli. Mjög gott skipulag, 
sér þvottahús. Þrjú stór herbergi. 

STÆRÐ: 122 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

54.400.000
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 3
210 GARÐABÆR

Laus strax. Falleg íbúð skráð á 2.hæð en er 
jarðhæð öðru megin og með útgengi á verönd 
ásamt bílastæði í bílskýli. Samtals 118,9 fm að 
stærð þar af geymsla 9,3 fm. 

STÆRÐ: 119 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

53.000.000
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    25. feb 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    24. feb 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    25. feb 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    24. feb 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    25. feb 13:30 – 14:00 OPIÐ HÚS    25. feb 13:30 – 14:00

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  510 7900  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Magnús Már Lúðvíksson 
Í námi til lögg.fasteignasala

  699 2010  
  magnus@fastlind.is

OPIÐ HÚS    sunnudaginn 25. febrúar 12:30 – 13:00



Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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.

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. 

RÁÐNINGAR

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is


