Atvinnuauglýsingar

job.visir.is
Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441
Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

SPECIALIST IN QUALITY AND REGULATORY
We are looking for an ambitious and detailed oriented individual to join our global quality and regulatory team located in
Iceland. Össur is a medical device company where the quality management system plays a key role in the sales and marketing
of Össur products around the world.
The global Quality and Regulatory department is responsible for the management and development of the global quality
management system according to ISO13485, 14001, IST85 and the applicable law and regulations at Össur´s market areas.
The team is also responsible for global alignment of the quality management system at Össur locations around the world.

QUALIFICATIONS

RESPONSIBILITIES

• University education

• Corrective and Preventive Action (CAPA) management

• Minimum of 3 years relevant experience

• Nonconformity management

• Knowledge and experience in Quality Management

• Change Control Management

Systems in regulated industry

• Training management

• Knowledge and experience of ISO13485 and FDA 21 CFR
Part 820 is beneficial

• Document control
• Registrations

• Excellent oral and written communication skills

• Participate in Internal and External audits

• Highly proficient in spoken and written English

• Monthly reporting and communication of results

• Ability to work both independently and in groups

Application period ends March 21st, 2018.
Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources +354 515 1300.

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

Sölustjóri Mercedes-Benz atvinnubíla.
Askja óskar eftir að ráða jákvæðan og öflugan einstakling með framúrskarandi leiðtogahæfileika í starf sölustjóra Mercedes-Benz
atvinnubíla. Um er að ræða skemmtilegt og krefjandi verkefni en Mercedes-Benz hefur verið í mikilli sókn undanfarið.
Ábyrgð og verkefni:

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Almenn stýring söludeildar atvinnubíla
Heildarábyrgð á vörumerkinu, framsetningu þess og þróun
Áætlanagerð og eftirlit með söluáætlun
Samskipti við birgja, umboðsmenn og lykilviðskiptavini
Yfirumsjón með tilboðsgerð og pöntunum

Marktæk reynsla af sölustjórnun og markaðsmálum
Þekking og áhugi á atvinnubílum
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Rík hæfni í ensku í rituðu og töluðu máli
Leiðtogaeiginleikar og góð færni í samskiptum

Bílaumboðið Askja er framsækið fyrirtæki sem sérhæfir sig m.a. í sölu og þjónustu á Mercedes-Benz atvinnubílum.
Markmið Öskju er að veita framúrskarandi þjónustu á öllum sviðum og í samræmi við gildi Öskju sem eru metnaður,
fagmennska, heiðarleiki og gleði. Söludeild atvinnubíla er til húsa að Fosshálsi 1.
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið. Eingöngu reyklausir umsækjendur koma til greina.
Aðeins er tekið við umsóknum á heimasíðu Öskju, www. askja.is/atvinna. Nánari upplýsingar veitir Erla Sylvía
Guðjónsdóttir, mannauðsstjóri Öskju, á netfanginu erla@askja.is.

Umsóknarfrestur til og með 19. mars 2018

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

ÍSLENSK A SI A .IS ITS 87805 03/18

VILTU VERÐA SÉRFRÆÐINGUR
Í TÖLVUKERFUM TÆKNISVIÐS
ICELANDAIR?

Stykkishólmsbær
Deildarstjóri stoðþjónustu við
Grunnskólann í Stykkishólmi

Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir að ráða
sérkennara eða þroskaþjálfa í stöðu deildarstjóra stoðþjónustu. Viðkomandi þarf að geta
hafið störf 1. ágúst 2018.
Helstu verkefni
• Sérkennsla
• Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd
með námi
• Samstarf við foreldra og fagaðila vegna
málefna nemenda með sérþarfir
• Næsti yfirmaður stuðningsfulltrúa og
kennara sem sinna sérkennslu

Við leitum að öflugum kerfisfræðingi til að sjá um utanumhald og rekstur viðhaldsstýringarkerfisins (núna Maintenix) og annarra kerfa sem eru í notkun á Tæknisviði
Icelandair. Viðfangsefnin eru margvísleg: dagleg þjónusta við kerfin, uppfærslur á
kerfum, endurbætur, kennsla og gerð kennsluefnis um kerfin.
STARFSSVIÐ:

Hæfniskröfur
• Menntun í sérkennslufræðum, þroskaþjálfafræðum og/eða reynsla af kennslu
nemenda með sérþarfir
• Reynsla af starfi í grunnskóla
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni
í að umgangast börn og unglinga
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti

HÆFNISKRÖFUR:

n

Úrvinnsla beiðna sem tengjast tölvukerfunum,
s.s. bilanir, endurbætur eða aðstoð

n

Góð almenn tölvufærni og áhugi á
upplýsingatækni

n

Umsjón með uppfærslum á kerfunum

n

Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi

n

Samvinna við forritarateymi

n

Góðir skipulagshæfileikar

n

Námskeið og þjálfun fyrir starfsfólk Tæknisviðs
Icelandair í helstu tölvukerfum sem þar eru notuð

n

Þekking á helstu tölvukerfum Tæknisviðs
Icelandair er kostur

n

Gerð kennsluefnis og uppfærslur á því

n

Vönduð og sjálfstæð vinnubrögð

n

Færni í almennum samskiptum og samvinnu

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi
stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Berglind Axelsdóttir skólastjóri í síma
433 8178/895-3828 eða á netfangið
berglind@stykk.is.

Nánari upplýsingar veita:

Skriflegum umsóknum skal skilað til skólastjóra
ásamt ferilskrá fyrir 15. apríl 2018.

Erla Dögg Haraldsdóttir, deildarstjóri I erlaha@its.is
Sveina Berglind Jónsdóttir, mannauðsstjóri I sveinaj@icelandair.is
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef félagsins
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 18. mars 2018.

Verkefnastjóri Lífsgæðaseturs á St. Jósefsspítala
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða verkefnastjóra fyrir Lífsgæðasetur á St. Jósefsspítala.

Hafnarfjörður er framsækið sveitarfélag
sem byggir á fjölskylduvænu umhverfi,
fyrirmyndarþjónustu og öflugu atvinnulífi.
Undir stjórnsýslusvið heyra almenn
stjórnsýsla sveitarfélagsins, menningarmál,
ferðamál, atvinnumál og upplýsingarmál.
Sviðið veitir þjónustu og upplýsingagjöf
til bæjarbúa, fyrirtækja, bæjarfulltrúa og
starfsmanna.
Skrifstofan tryggir upplýsingaflæði um
málefni bæjarins til viðeigandi aðila og
er vettvangur til að koma skoðunum
og hugmyndum á framfæri. Innan
stjórnsýslu starfa samráðsteymi sem
samræma áherslur og útfærslur einstakra
verkefna. Á sviðinu er veitt innri þjónusta
á sviði mannauðsstjórnunar, gæðamála,
skjalavistunar og lögfræði.
Nánari upplýsingar um bæjarfélagið á
www.hafnarfjordur.is

St. Jósefsspítali er 90 ára gamall en mun fá nýtt hlutverk þar sem verður fjölbreytt og lifandi starfsemi á
sviði heilsuverndar og sköpunar í samræmi við heilsustefnu Hafnarfjarðar. Lífsgæðasetur er hugsað sem
opið samfélag þar sem boðið er upp á forvarnir, heilsuvernd, snemmtæka íhlutun, fræðslu og skapandi
setur fyrir alla aldurshópa. Markmiðið er að auka lífsgæði og stuðla að aukinni hamingju Hafnfirðinga.
Verkefnastjóri heyrir undir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs. Starfsstöðin verður á St. Jósefsspítala.
Starfshlutfall er 50% í byrjun, með möguleikum á auknu starfshlutfalli með vaxandi starfsemi hússins.
Verkefnastjóri vinnur náið með samstarfsvettvangi sem hefur yfirumsjón með starfsemi Lífsgæðaseturs.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markaðssetning hússins og starfseminnar
Þátttaka í mótun innra starfs og vali á leigutökum
Gerð samninga og verkferla
Daglegur rekstur hússins og utanumhald
starfseminnar
• Aðkoma að verk- og kostnaðaráætlunum fyrir
endurbætur og starfsemi
• Umsjón með framgangi og áfangaskiptingu
verksins
• Samhæfing og samskipti við leigutaka í húsinu

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af verkefnastjórnun
Samstarfs- og samskiptahæfileikar
Þekking og/eða reynsla af frumkvöðlastarfsemi er kostur
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Þekking eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
Þekking og reynsla af stefnumótunarvinnu er kostur
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
Góð almenn tölvukunnátta er mikilvæg, reynsla af
notkun hugbúnaðar við verkefnastjórn er kostur

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg
starfsferilsskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 1 0 . M A R S 2 0 1 8

293
þúsund m2

441

leigutaki

Umsjón með þjónustuborði
Eik fasteignafélag auglýsir eftir framúrskarandi einstaklingi til að sinna fjölbreyttum störfum á
skrifstofu félagsins. Nauðsynlegt er að viðkomandi sé samviskusamur, hafi jákvætt viðmót og
metnað til að halda vinnustaðnum snyrtilegum og aðlaðandi.
Starfssvið:
• Almenn skrifstofustörf
• Innkaup á rekstrarvörum og hádegismat
• Umsjón og ábyrgð á fundarherbergjum og
frágangur í eldhúsi
• Móttaka gesta og símavarsla
• Útgáfa og greiðsla reikninga

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Snyrtimennska og metnaður fyrir aðlaðandi vinnuumhverfi
• Þjónustulund, jákvætt viðhorf og hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignarhaldi
og útleigu á atvinnuhúsnæði. Félagið býður
upp á framúrskarandi starfsaðstöðu og góðan
starfsanda. Það er meðal stærstu fasteignafélaga 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.

Umsóknarfrestur er til og með 19. 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)

Byggingarfulltrúi
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir að ráða byggingarfulltrúa. Byggingarfulltrúi starfar á skipulags- og byggingarsviði og leiðir
faglega þróun byggingarmála innan sviðsins.
Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á framkvæmd opinbers byggingareftirlits í samræmi við gildandi lög (nr. 160/2010) og
reglugerðir. Byggingarfulltrúi gefur út byggingarleyfi, hefur eftirlit með leyfisskyldum framkvæmdum og annast önnur
verkefni sem kveðið er á um í mannvirkjalögum. Öflugt samstarf er á milli sviða sveitarfélagsins, snýr það sérstaklega að
markaðs- og kynningarmálum.

capacent.is/s/6480

26. mars
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Yfirferð og samþykkt aðaluppdrátta, verkfræði- og
séruppdrátta.
Samskipti við hönnuði, verktaka og íbúa í tengslum við
framkvæmdir í sveitarfélaginu.
Ábyrgð á að framkvæmd sé í samræmi við lög og reglur.
Verktakaeftirlit með framkvæmdum.
Ábyrgð og umsjón með útgáfu byggingarleyfa.
Ábyrgð og umsjón með útgáfu vottorða og skráningu
mannvirkja.
Önnur þau verkefni er falla til á sviðinu.

�
�
�
�
�
�
�
�

Háskólapróf á sviði verkfræði, tæknifræði, byggingarfræði
eða arkitektúr skilyrði.
Framhaldsmenntun sem nýtist í starfinu skilyrði.
Starfsreynsla skv. 25 grein mannvirkjalaga æskileg.
Góð þekking á lögum og reglugerðum tengdum
byggingarleyfum æskileg.
Góð tölvukunnátta og þekking á forritum skilyrði.
Hæfni til að tjá sig í rituðu og töluðu máli.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Sjálfstæði, frumkvæði og ögun í vinnubrögðum.

Við mönnum stöðuna

Sveitarfélagið Ölfus er öflugt
og framsækið sveitarfélag
með fjölskylduvæna
starfsmannastefnu. Markmiðið
með fjölskylduvænni
starfsmannastefnu er að hún
skili sveitarfélaginu hæfari og
ánægðari starfsmönnum.
Nánari upplýsingar um
sveitafélagið er að finna á
www.olfus.is
Hamingjan er hér!

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.
www.capacent.is
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LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA

Ráðgjafi óskast á Sjónarhól
Sjónarhóll – ráðgjafarmiðstöð fyrir fjölskyldur barna í vanda auglýsir stöðu ráðgjafa. Ráðgjöf miðar
að því að gæta hagsmuna fjölskyldna barna með sérþarfir, aðstoða fjölskyldur við að finna úrræði, fá
þjónustu og veita málum eftirfylgd.

Fjármálasvið
» Sérfræðingur

Stofnfélög Sjónarhóls eru: ADHD samtökin, Landssamtökin Þroskahjálp, Styrktarfélag lamaðra og
fatlaðra og Umhyggja, félag til stuðnings langveikum börnum. Stofnfélögin fjögur og Sjónarhóll eru
öll til húsa að Háaleitisbraut 13 í Reykjavík. Heimasíða Sjónarhóls www.sjonarholl.net.

Málefni fatlaðs fólks
» Stuðningsfulltrúi - Kletturinn
» Sumar- og framtíðarstarf á heimili fatlaðs fólks
» Sumarstarfsmenn á heimili fatlaðs fólks
» Sumarafleysing á heimili fatlaðs fólks í Blikaási

Hæfniskröfur og menntun:

Leikskólar
» Deildarstjóri - Álfaberg
» Leikskólakennari - Álfaberg
» Leikskólakennari - Hlíðarberg
» Deildarstjóri - Hlíðarberg
» Þroskaþjálfi - Hlíðarberg
» Leikskólakennari - Hlíðarendi
» Leikskólakennari - Hvammur
» Deildarstjóri - Hvammur
» Leikskólakennari - Stekkjarás
» Leikskólakennari - Tjarnarás
» Leikskólakennari - Víðivellir
» Þroskaþjálfi - Víðivellir

Þjónustulund, virðing fyrir þeim sem leita til Sjónarhóls og jákvætt viðmót.
Eldmóður og áhugi fyrir málefnum barna með sérþarfir.
Reynsla af málefnum barna með sérþarfir.
Þekking á tiltækum stuðningsúrræðum og réttindum þeirra hópa sem leita til Sjónarhóls.
Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Um er að ræða 100% starf. Nánari upplýsingar Sigurrós Á.
Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri Sjónarhóls, í síma 535-1900.
Umsóknum skal skilað á Sjónarhól – ráðgjafarmiðstöð,

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

Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík eða á netfangið
sigurros@sjonarholl.net fyrir 25. mars nk.

Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Blaðamaður á FréttaBlaðið

Viltu slást í hóp öFlugustu Blaðamanna landsins?

Fréttablaðið og Fréttablaðið.is óska eftir blaðamanni. Um er að ræða áhugavert starf á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn.
Umsækjandi þarf:
• að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi
og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
• að hafa gott vald á íslenskri tungu
• að vera fær í mannlegum samskiptum
• að geta unnið undir álagi

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Sunnu Karen Sigurþórsdóttur
í gegnum netfangið sunnak@frettabladid.is.
umsóknarfrestur er til 21. mars.

Sölufulltrúi
Öflugt og þekkt framleiðslufyrirtæki óskar eftir að ráða reyndan og metnaðarfullan sölufulltrúa. Um fullt starf er að ræða.
Viðskiptavinir eru helstu verslanir á höfuðborgarsvæðinu. Sölufulltrúinn starfar sjálfstætt og greidd eru föst laun.
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

• Sala og þjónusta til verslana
• Ábyrgð á vöruvali og framstillingum
• Uppsetning og eftirfylgni tilboða og
söluherferða

• Góð almenn menntun
• Reynsla af sölustörfum skilyrði
• Rík þjónustulund, áreiðanleiki,
nákvæmni og stundvísi
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð
og árangursdrifni

Upplýsingar veitir:
Gyða Kristjánsdóttir
gyda@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk.
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.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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Framkvæmdastjóri
Rafiðnaðarskólinn og Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins óska eftir að ráða öflugan framkvæmdastjóra.
Rafiðnaðarskólinn og Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins eru fræðslusetur og sinna sí- og endurmenntun,
meistaraskóla og grunnnámi rafiðnaðar. Félögin eru í eigu SART og RSÍ.
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Daglegur rekstur
Fjármál
Mannauðsmál
Þróun og nýsköpun í fræðslustarfi

• Kynningar- og markaðsmál
• Gæðamál

Háskólapróf sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnun og rekstri
Þekking á íslensku skólakerfi kostur
Góð samskiptahæfni
Frumkvæði
Skipulögð og lausnamiðuð nálgun
Gott vald á íslensku og ensku
í tali og ritun

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk.
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.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Um er að ræða starf á grundvelli 33. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla. Til aðstoðar dómurum eru ráðnir lögfræðingar sem fullnægja
skilyrðum 2.-6. tölul. 2.mgr. 29. gr. sömu laga og starfa þeir á ábyrgð dómstjóra. Nánari upplýsingar um starfsemi héraðsdómstólanna
má finna á vef dómstólanna, www.domstolar.is.

Löglærður aðstoðarmaður dómara
Við Héraðsdóm Reykjavíkur eru lausar tvær stöður löglærðra aðstoðarmanna dómara. Aðstoðarmaður dómara þarf
að búa yfir skipulagshæfileikum og vera sjálfstæður í starfi, ásamt því að vera sveigjanlegur og sýna færni í mannlegum
samskiptum. Laun eru í samræmi við ákvæði stofnanasamnings Stéttarfélags lögfræðinga og dómstólaráðs. Æskilegt
er að viðkomandi hafi reynslu af störfum innan dómskerfisins og geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni
• Meðferð útivistarmála í eigin nafni, þ. á m.
áritun stefna og ritun dóma og úrskurða
• Áritun sektarboða og aðfararbeiðna
• Umsjón með reglulegu dómþingi í
einkamálum, gjaldþrotamálum og
sakamálum
• Frumskoðun sakamála, útgáfa fyrirkalls
og þingfesting máls
• Ritun úrskurða / ákvarðana í eigin nafni
í útburðar- og innsetningarmálum og
gjaldþrotamálum, sem og úrskurða á
grundvelli laga um skipti á dánarbúum,
enda sé vörnum ekki haldið uppi

• Meðferð greiðsluaðlögunarmála
og aðstoð við dómara í
ágreiningsmálum vegna slíkra mála
• Meðferð sifjamála og vitnamála
• Aðstoð við samningu dóma og
úrskurða í almennum einkamálum
þar sem tekið er til varna, svo og
aðstoð við samningu úrskurða
í ágreiningsmálum er varða
gjaldþrotaskipti, dánarbússkipti,
sviptingu lögræðis, aðfaragerðir,
nauðungarsölu og þinglýsingar
• Dómkvaðning matsmanna

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Ráðningin er tímabundin til 5 ára.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknir skulu gilda í allt að 6 mánuði.
Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.
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Hársnyrtir óskast
Óskum eftir hársnyrti í vinnu. Vinnutími eftir samkomulagi.
Hársnyrtistofan Dalbraut 1 s. 698 7537

LÖGGILTUR
FASTEIGNASALI

Málflutningsstofa Reykjavíkur
leitar að öflugum lögfræðingi
Málflutningsstofa Reykjavíkur
sérhæfir sig í lögfræðilegri ráðgjöf
og málflutningi. Stofan þjónustar
valin fyrirtæki og einstaklinga við
úrlausn margvíslegra lögfræðilegra
verkefna. Stofan er ört vaxandi og
vinnur mörg áhugaverð og krefjandi
verkefni m.a. fyrir nokkur af
stærstu fyrirtækjum landsins.
Við leitum að vel menntuðum
og metnaðarfullum einstaklingi
til að vinna með okkur.

Hæfniskröfur:
• Fullnaðarpróf í lögfræði með fyrstu einkunn
• Starfsreynsla á sviði lögfræði og lögmannsréttindi eru kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð, nákvæmni og frumkvæði
• Brennandi áhugi á lögfræði og viðskiptum
• Lipurð í samskiptum, jákvætt viðmót og hæfni
til að vinna með öðrum
• Vilji til að skara fram úr, bæta sig og áhugi á að
starfa með öflugum hóp
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og góð
almenn tölvukunnátta

Frestur til að skila inn umsóknum er til og með 21. mars 2018. Þær skal senda á
sp@msr.is, ásamt ferilskrá og einkunnayfirliti.

MÁLFLUTNINGSSTOFA REYKJAVÍKUR
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Pétursdóttir, skrifstofustjóri.
Umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.

571 5400 | msr.is

MÁLFLUTNINGSSTOFA REYKJAVÍKUR
REYKJAVÍK LEGAL

Ás fasteignasala auglýsir eftir löggiltum fasteignasala til
starfa í söludeild fasteignasölunnar og/eða í skjaladeild við
frágang kaupsamninga og afsala.
Ás fasteignasala verður 30 ára í ár og er staðsett í
Hafnarfirði. Viðskiptavinir Ás eru m.a. einstaklingar,
fyrirtæki, bankar, sparisjóðir, hið opinbera og sveitarfélög.
Umsóknir og fyrirspurnir skulu sendast á eirikur@as.is og
er fullum trúnaði heitið. Einnig er hægt að ná í Eirík í
s. 862 3377 fyrir frekari upplýsingar.

Skoðunarmaður á
höfuðborgarsvæðinu
Við leitum að starfskrafti sem hefur góða þjónustulund, er áreiðanlegur, getur starfað sjálfstætt og er
tilbúinn að bæta þekkingu sína og hæfni til þess að
takast á við krefjandi starf hjá traustu fyrirtæki
Starfið
• Annast skoðun ökutækja
• Samskipti við viðskiptavini
• Skráningar í tölvu
• Eftirlit með tækjum og þrif á húsnæði
• Góður starfsandi og öflugt starfsmannafélag

REYKJAVÍKHæfniskröfur
LEGAL

• Starfsréttindi sem bifvélavirki (sveinn eða meistari) skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
Umsóknir sendist á netfangið sigga@frumherji.is
Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður verkefnastjóri starfsmannamála í s. 570 9144.
Frumherji hf. var stofnað árið 1997 og starfar fyrirtækisið við ýmiskonar
skoðanir og prófanir ásamt annarri tengdri þjónustu. Frumherji starfar nú á átta mismunandi sviðum á um 30 stöðum á landinu og eru flest
starfssvið fyrirtækisins rekin samkvæmt viðurkenndum gæðastöðlum.

Frumherji hf. | Þarabakki 3 | 109 Reykjavík | www.frumherji.is

ERT ÞÚ?
VILT ÞÚ SLÁST Í HÓPINN?

Hjúkrunarheimilið Fellsendi

MATREIÐSLUMEISTARI

Fjölbreytt störf í grunnskólum Hafnarfjarðar
skólaárið
í boði
fyrir fólk með stó
Viltu vinna
hjá2018-2019
framsæknu
flugfélagi
á öllum aldri með margvíslega menntun og reynslu. Nánar á hafnarfjordur.is

Hjúkrunarheimilið Fellsendi óskar eftir
matreiðslumeistara til framtíðarstarfa í eldhúsi
heimilisins. Um er að ræða fullt starf.

Nánari upplýsingar veitir,
Jóna Helga Magnúsdóttir
Framkvæmdastjóri hjúkrunar og reksturs í síma 863
5090. Einnig hægt að hafa samband á jona@fellsendi.is

Hraunvallaskóli
» Umsjónarkennari á yngsta stigi
» Umsjónarkennari á miðstigi
» Kennsla í íslensku á unglingastigi
» Íþróttakennari
» Heimilisfræðikennari
» Sérkennari
» Þroskaþjálfi

Hjúkrunarheimilið Fellsendi, Fellsenda 371 Búðardal

Embassy of India in Reykjavík
requires a Clerk

Candidates should be proficient in computer skills-MS Office, and
should be fluent in both English and Icelandic (read, write & speak)
language.
The consolidated salary presently payable is EURO 4000/- per month
with annual increment, as per Govt. of India rules.
Interested candidates may send in their CVs in English only
along with their photographs at the following e-mail ID, latest by
Friday, 23d March 2018 : hoc.reykjavik@mea.gov.in

wowair.is/starf

Skarðshlíðarskóli
» Umsjónarkennari á yngsta stigi

Öldutúnsskóli
» Náttúrufræðikennari
» Sérkennari
» Smíðakennari
» Umsjónarkennari á miðstigi
» Umsjónarkennari á yngsta stigi

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

The Embassy of India immediately seeks to employ an Office
Assistant on regular basis against the post of a Clerk.
Candidate should be in possession of necessary qualifications and
knowledge in handling the commercial and trade related work,
besides having sufficient knowledge in Book Keeping and related
accounts work.

mtilegu samstarfsfólki? Kynntu þér málið á

Hvaleyrarskóli
» Umsjónarkennari á yngsta stigi
» Umsjónarkennari á miðstigi
» Kennari í íslensku sem öðru máli

ÞJÓNUSTUVER

OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

585 5500

hafnarfjordur.is

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR
Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

WOW HVAÐA LEIÐ ERT ÞÚ?
Viltu vinna hjá framsæknu flugfélagi með stórskemmtilegu samstarfsfólki? Kynntu þér málið á wowair.is/starf

FORSTÖÐUMAÐUR SÖLUSVIÐS

SÉRFRÆÐINGUR Í LEIÐAKERFISSTJÓRNUN

WOW air leitar að forstöðumanni sölusviðs, sem mun leiða sölu
WOW air á öllum mörkuðum. Við leitum að einstaklingi með mikla
reynslu af ferðaþjónustu sem þekkir vel til sölu og dreifingar auk
hefðbundinna söluaðferða í geiranum.

WOW air óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling
til að vinna að daglegum störfum tengdum leiðakerfi
og flugáætlun félagsins. Starfið felur meðal annars í sér
gagnaöflun og greiningarvinnu auk samskipta við aðila
innan og utan flugfélagsins. Starfið heyrir beint undir
framkvæmdastjóra leiðakerfisstjórnunar.

Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á að leiða metnaðarfullt
teymi WOWara í hröðu og krefjandi vinnuumhverfi. Staðan heyrir
beint undir framkvæmdastjóra viðskiptasviðs WOW air.
ÁBYRGÐ
Þróar og stýrir sölu- og markaðsáætlun í samvinnu við aðra
sem koma að sölumálum félagsins

Leiðir teymi svæðisstjóra, ferðaskrifstofufulltrúa og sölufulltrúa
í hópadeild
Ákvarðar sölumarkmið og tryggir að þeim sé náð á sem
hagkvæmastan máta
Hefur umsjón með markaðs- og söluherferðum svo sem
kynningarherferðum og öðrum markaðsaðgerðum, og fylgir
þeim eftir með mælingum og samræmdum aðgerðum

HELSTU VERKEFNI
Þróun leiðakerfis og framboðsstýring

Gagnaöflun, greining og framkvæmd markaðsrannsókna
Samskipti og samvinna við lykilaðila innan og utan
WOW air varðandi leiðakerfi og flugáætlun félagsins
Dagleg störf við viðhald á flugáætlun WOW air
HÆFNISKRÖFUR

Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða tengdum greinum
Reynsla og þekking úr flug- og ferðaþjónustu æskileg
Góð ensku- og íslenskukunnátta

HÆFNISKRÖFUR
Framhaldsnám í viðskiptafræði, markaðsfræði, verkfræði
eða öðrum tengdum greinum

Metnaður til að byggja upp nýja tegund lággjaldaflugfélags
með víðtækt leiðakerfi
Góð reynsla af sölustarfsemi flugfélaga
Frumkvæði og sköpunargleði

Kunnátta á öðrum tungumálum er mikill kostur
Mjög góð greiningarhæfni
Samskiptahæfni skiptir máli og viðkomandi þarf
að geta unnið vel í hóp
Vönduð og nákvæm vinnubrögð
Almenn forvitni og sérlegur áhugi á flugrekstri

Ítarleg þekking á nýjustu þróun söluleiða flugfélaga
Góðir leiðtogahæfileikar og áhugi á að vera hluti
af sterkri liðsheild

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Frekari fyrirspurnir um störfin má senda á
starf@wow.is
Umsóknarfrestur til og með 19. mars 2018

WOWAIR.IS STARF@WOW.IS

ARKITEKT - BYGGINGAFRÆÐINGUR

Byggingarverkfræðingur eða
byggingartæknifræðingur

Verkís leitar að öflugum liðsmönnum
Verkís óskar eftir að ráða byggingarverkfræðing eða
byggingartæknifræðing í starfsstöð fyrirtækisins á
Akranesi, Borgarnesi og/eða Stykkishólmi.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræðingur / byggingartæknifræðingur
• A.m.k. 3 ára starfsreynsla
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Öflugur liðsmaður í verkefnaöflun

Verkís er öflugt og framsækið ráðgjafar
fyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á
öllum sviðum verkfræði.
Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að fjöl
breyttum og krefjandi verkefnum á Íslandi
og erlendis.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir
um að sækja um að ráðningarvef Verkís
(umsokn.verkis.is). Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál og öllum um
sóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur er til og með 21. mars n.k.

Vegna aukinna umsvifa og fjölbreyttra verkefna
framundan, leitum við að
arkitekt og byggingafræðingi.
A.m.k. 5 ára reynsla við hönnun bygginga æskileg.
Við bjóðum upp á skemmtilegan vinnustað með
góðum anda þar sem unnið er af metnaði.
Í dag starfa 16 manns hjá fyrirtækinu.
Umsóknarfrestur er til 22. mars.
Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með
þær sem trúnaðarmál.
Umsóknir með ferilskrá og dæmum um fyrri verk
sendist á arkthing@arkthing.is
Mynd: Vinningstillaga Arkþings og
C.F. Møller að nýjum höfuðstöðvum
Landsbankans.

Nánari upplýsingar veita

Gísli Karel Halldórsson útibússtjóri, gkh@verkis.is
taeknileidtogi.pdf
1 8.3.2018sérfræðingur
16:00:46
Áslaug
Ósk Alfreðsdóttir,
í mannauðsmálum, aoa@verkis.is

www.arkthing.is

Skrifstofustjóri
Laust er til umsóknar 100% starf skrifstofustjóra hjá
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og
einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu.
Helstu verkefni
• Stýrir daglegum rekstri Miðstöðvarinnar í umboði
forstjóra
• Gerir rekstraráætlanir, tekur þátt í mótun stefnu og
markmiða Miðstöðvarinnar
• Ber ábyrgð á innkaupum fyrir rekstur svo og á
hjálpartækjum.
• Ber ábyrgð á bókun reikninga og eignaskráningu.
• Hefur umsjón með tölvubúnaði og tölvukerfum.
• Umsjón með beiðnum og greiðslum dagpeninga og
uppgjörum vegna ferða.
• Samskipti við Fjársýslu ríkisins varðandi mannauðsmál
og launauppgjör.
Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun
á háskólastigi er æskileg.
• Reynsla af rekstri, stjórnun, innkaupum svo og teymisvinnu er mikilvæg.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu er
heppileg.
• Metnaður og vilji til að ná árangri.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum og
þjónustulund.
• Skapandi, gagnrýnin og sjálfstæð hugsun.
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Tæknileiðtogi framtíðarstofu
Öflugur leiðtogi með brennandi áhuga á að leiða ungt fólk til framtíðar í heimi
tækni og nýjunga.
Tækniskólinn er að byggja upp glæsilegt tæknisetur og er að leita að hressum
tækninörd og náttúrulegum leiðbeinanda sem getur tekið að sér ábyrgð á nýrri
300 fm framtíðarstofu Tækniskólans.
Nánar á www.tskoli.is/laus-storf

www.tskoli.is

Frekari upplýsingar um starfið:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra
og viðkomandi stéttarfélags. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Miðstöðin
hvetur jafnt karla sem konur til að sækja um þessa stöðu.
Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og
viðtölum við umsækjendur.
Umsóknarfrestur er til og með 21. mars 2018 og þarf
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst eða skv. nánara
samkomulagi.
Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið margretmaria.
sigurdardottir@midstod.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðstöfun starfsins liggur fyrir. Miðstöðin áskilur sér rétt að
hafna öllum umsóknum. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá
lokum umsóknarfrests.
Nánari upplýsingar veitir Margrét María Sigurðardóttir í
síma 545 5800.

MEDOR atvinna 168x186 1 copy copy.pdf
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www.medor.is

Skoðunarmaður á Reykjanesi

Við leitum að starfskrafti sem hefur góða þjónustulund, er áreiðanlegur, getur starfað sjálfstætt og er
tilbúinn að bæta þekkingu sína og hæfni til þess að
takast á við krefjandi starf hjá traustu fyrirtæki
Starfið
• Annast skoðun ökutækja
• Samskipti við viðskiptavini
• Skráningar í tölvu
• Eftirlit með tækjum og þrif á húsnæði
• Góður starfsandi og öflugt starfsmannafélag
Hæfniskröfur
• Starfsréttindi sem bifvélavirki (sveinn eða meistari) skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
Umsóknir sendist á netfangið sigga@frumherji.is
Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.

VIÐSKIPTASTJÓRI Á HEILBRIGÐISMARKAÐI
Viltu vera í hópi metnaðarfullra starfsmanna hjá vaxandi fyrirtæki á
heilbrigðismarkaði?
MEDOR ehf. leitar að starfsmanni í fjölbreytt og krefjandi starf
viðskiptastjóra hjúkrunarvara og lækningatækja.

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Kynning, sala, þjónusta og
markaðssetning á hjúkrunarvörum
og lækningatækjum til
heilbrigðisstofnana

• Háskólamenntun innan heilbrigðisvísinda t.d.
hjúkrunarfræði
• Þekking á sviði sára-, stóma- , g jörgæslu- og/eða
skurðhjúkrunar kostur
• Reynsla af sambærilegum störfum kostur
• Frumkvæði, drifkraftur, jákvætt viðmót og góðir
samskiptahæfileikar
• Færni í tjáningu í ræðu og riti
• Góð tölvu- og enskukunnátta
• Tungumálakunnátta í einu af norðurlandamálum kostur
• Skipulagshæfileikar og metnaður til að ná árangri í starfi
• Færni í að takast á við nýjar áskoranir

• Kennsla og innleiðing auk eftirfylgni
• Samskipti við erlenda birg ja
• Vörustjórnun
• Útboðs- og tilboðsgerð

Nánari upplýsingar veitir Sigríður verkefnastjóri starfsmannamála í s. 570 9144.
Frumherji hf. var stofnað árið 1997 og starfar fyrirtækisið við ýmiskonar
skoðanir og prófanir ásamt annarri tengdri þjónustu. Frumherji starfar nú á átta mismunandi sviðum á um 30 stöðum á landinu og eru flest
starfssvið fyrirtækisins rekin samkvæmt viðurkenndum gæðastöðlum.

Frumherji hf. | Þarabakki 3 | 109 Reykjavík | www.frumherji.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ólafía Ása Jóhannesdóttir, deildarstjóri (asa@medor.is) s. 665 7001
og Pétur Veigar Pétursson, starfsmannastjóri (petur@veritas.is) s. 897 1626.
Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum ráðningarvef MEDOR www.medor.is.
Umsókninni skal fylg ja ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram kemur hvers vegna viðkomandi sækir um starfið.
Umsóknarfrestur er til 18. mars n.k.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.
MEDOR er leiðandi í ráðg jöf, sölu og þjónustu á lækninga-, hjúkrunar- og rannsóknarvörum.
Helstu viðskiptavinir MEDOR eru heilbrigðisstofnanir, apótek, rannsóknarstofur í líftækni, efnagreiningu
og lyfjaiðnaði.

440 4000

Íslandsbanki

Webmethods kerfisstjóri
Kerfisþjónustan sér um innleiðingu og rekstur upplýsingaog viðskiptakerfa bankans. Í deildinni starfa 13 starfsmenn
við rekstur og viðhald innviða Íslandsbanka.

@islandsbanki

Kerfisstjóri wM þarf að hafa víðtæka þekkingu á kerfisrekstri og sérstaklega
Webmethods umhverfum og samþættingu. Víðtæk reynsla og þekking á
Integration Server, myWebmethods Server og Universal Messaging er algjört
skilyrði. Þekking og reynsla af rekstri regluvéla og viðskiptaferla mikill kostur.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur:

• Rekstur, viðhald og framþróun wM
umhverfa Íslandsbanka
• Uppsetning á nýjum kerfum og
útleiðing á eldri kerfum
• Skjölun
• Samskipti við þjónustu- og
eftirlitsaðila

• Háskólamenntun eða sérfræðimenntun sem
nýtist í starfi
• 5-10 ára reynsla af rekstri Webmethods
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Skipulagshæfileikar og virk tímastjórnun eru
mikilvægir eiginleikar
• Reynsla af scripting, CD/CI og DevOps
hugmyndafræði mikill kostur

isb.is

Umsóknir óskast fylltar út á islandsbanki.is/storf.
Umsóknarfrestur er til og með 21. mars.
Nánari upplýsingar veita:
Hrafnkell Tulinius, deildarstjóri Kerfisþjónustu: 844-4301 — hrafnkell.tulinius@islandsbanki.is
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri: 440 4172 — sigrun.olafs@islandsbanki.is
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Vélfræðingur
rafvirki, vélstjóri,
vélvirki
Kælitækni þjónusta óskar eftir að ráða
vélfræðing rafvirkja, vélstjóra, vélvirkja eða
mann með reynslu í faginu.

valka.is

Starfið felur í sér:
Viðhald og uppsetningu véla og tækja
tengd kæli- og frystibúnaði, auk annarra
tilfallandi verkefna.

VIÐ LEITUM AÐ
RAFMAGNSHÖNNUÐI

• Rafmagnshönnun fyrir vélar og heildarlausnir Völku í nánu
samstarfi við rafvirkja og vöruþróunarteymi fyrirtækisins

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

Menntunar- og hæfniskröfur:

frumkvæði í starfi.

• Menntun á sviði iðn-, verk- eða tæknifræði
með áherslu á rafmagn er skilyrði
• Sveinsbréf í rafvirkjun er kostur
• Þekking á iðnstýringum er kostur
• Þekking á SW Electrical er kostur

Kría hönnunarstofa www.kria.is

Starfssvið:

Hlutverk okkar er að hanna og framleiða

Upplýsingar gefur Vilhjálmur í s. 777-1901.
Skriflegar umsóknir óskast sendar á
cooltech@cooltech.is fyrir 23. mars.
Fyllsta trúnaðar heitið.
R au ð a g

e r ð i 2 5 · 1 0 8 R e y k j av í k · S í m i 4 4 0 1 8

Nánari upplýsingar um starfið veitir Róbert Hafsteinsson,
framleiðslustjóri í síma 898-6090.

00 · w

ww.
kaeli
taekni
.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar nk.
Umsóknir sendist á robert@valka.is

STARFSMAÐUR Í ÁHAFNADEILD

ÍSLENSK A SI A.IS ITS 87715 03/18

Valka leitar að rafmagnshönnuði til að takast
á við krefjandi og fjölbreytt verkefni

Kælitækni þjónusta leitar eftir laghentum,
duglegum og sveigjanlegum starfsmanni, með
góða færni í mannlegum samskiptum.

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólar

· Leikskólakennari eða starfsmaður í Læk
Grunnskólar

Laust er til umsóknar starf í áhafnadeild á flugrekstrarsviði á aðalskrifstofu
Icelandair. Helsta verkefni áhafnadeildar er að annast útgáfu og eftirfylgni
vinnuskráa fyrir áhafnir félagsins.
HELSTU VERKEFNI:

HÆFNISKRÖFUR:

I Gerð vinnuskráa fyrir áhafnir um borð
í flugvélum félagsins

I Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða
góð þekking/reynsla tengd starfinu

I Tenging áhafnadeildar í Reykjavík við
áhafnavakt í Keflavík

I Mjög góð tölvufærni, sérstaklega
excel-kunnátta

I Yfirsýn yfir vinnutíma og fjarvistir áhafna
auk greiningarvinnu

I Greiningarhæfni

I Umsjón tilfallandi verkefna og leiguverkefna
fyrir hönd áhafnadeildar

I Jákvætt hugarfar, frumkvæði og rík
þjónustulund

I Samskipti við áhafnameðlimi auk annarra
verkefna

I Færni í almennum samskiptum og samvinnu

I Góð enskukunnátta

I Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf
í skemmtilegu og alþjóðlegu starfsumhverfi.

Nánari upplýsingar veita:
Álfheiður Sívertsen I alfheidur@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef
félagsins www.icelandair.com/is/starfsumsokn
eigi síðar en 18. mars 2018.

· Heimilisfræðikennari í Snælandsskóla
· Kennari á eldra stigi í Smáraskóla
· Kennari í Kópavogsskóla
· Kennari í Snælandsskóla
· Myndmenntakennari óskast í Snælandsskóla
· Samfélagsfræðikennari í Salaskóla
· Sérkennari í Hörðuvallaskóla
· Sérkennari í Snælandsskóla
· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla
Velferðarsvið

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk
· Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk
· Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks
· Starfsmenn óskast í íbúðakjarna fyrir fatlað
fólk

Annað

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Karl
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Kópavogsbær
kopavogur.is
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NEED A JOB?

AÞ-Þrif is looking for people
– full time and part time jobs
AÞ-Þrif is looking for people to hire, both
for full time job and part time job.
Preferably between 20–40 years of age, icelandic
and/or english speaking with driving license.
Clean criminal record required.
Please apply via www.ath-thrif.is or send email:
gerda@ath-thrif.is

PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE
HONESTY

RITSTJÓRI
ÓSKAST
Vilt þú starfa á
ritstjórn Forlagsins?

Við leitum að einstaklingi með brennandi
áhuga á bókum af öllu tagi.
• Góð íslenskukunnátta og máltilfinning er
skilyrði, og kunnátta í öðrum tungumálum
mikill kostur.
• Reynsla af textavinnslu er nauðsynleg og
þekking á ritvinnsluforritum æskileg.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, skipulagshæfileikar og geta til að halda um marga þræði
eru mikilvægir eiginleikar.

Tvær stöður verkefnastjóra
Fræðslusetrið Starfsmennt auglýsir eftir tveimur verkefnastjórum til að sinna verkefnum á sviði fræðslu og ráðgjafar
um starfsþróun. Verkefnin snúa m.a. að þarfagreiningum,
fræðslu, gerð námslýsinga, þróun náms, utanumhaldi með
námi og ráðgjöf á sviði mannauðsstjórnunar.
Leitað er að fjölhæfum starfsmönnum sem í senn eru
skapandi og skipulagðir. Önnur staðan er fyrst um sinn
afleysing til eins árs vegna fæðingarorlofs.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði kennslu, ráðgjafar, upplýsingatækni,
mannauðsstjórnunar eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á fullorðinsfræðslu og vinnumarkaði
• Greiningarhæfni, lausnamiðuð hugsun og vönduð
vinnubrögð
• Mjög góð tölvukunnátta og færni í vefvinnslu
• Mjög góð þekking á notkun upplýsingatækni til kennslu
• Þjónustulipurð, sveigjanleiki og góð samskiptahæfni
Starfssvið:

•
•
•
•

Vinsamlegast sendið
umsóknina á
atvinna@forlagid.is
fyrir 23. mars nk.
Farið verður með
allar umsóknir
sem trúnaðarmál.

Fræðslusetrið Starfsmennt er samstarfsvettvangur fjármála- og efnahagsráðuneytis og stéttarfélaga innan BSRB
um fræðslu, ráðgjöf og starfsþróun
opinberra starfsmanna. Setrið þróar
og heldur utan um starfstengt nám og
veitir mannauðsráðgjöf til stofnana.
Sjá nánar á www.smennt.is.
Umsækjendur eru vinsamlegast
beðnir að sækja um störfin á
heimasíðunni, www.fastradningar.is.
Óskað er eftir ferilskrá ásamt einnar
blaðsíðu kynningarbréfi þar sem á
skipulegan hátt er gerð grein fyrir
reynslu viðkomandi af helstu verkefnum sem tengjast starfinu.

Greining fræðsluþarfa
Gerð námslýsinga og námsskráa
Þróun kennslu í fullorðinsfræðslu m.a. með
rafrænum miðlum
Ráðgjöf og fræðsla til starfsmanna og stofnana
Lind Einarsdóttir

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra
og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa gert.

• Lagni í mannlegum samskiptum er
lykilatriði.
Um er að ræða krefjandi og gefandi starf á
frábærum vinnustað.

Um Starfsmennt

Umsjón með störfunum hefur
Lind hjá FAST ráðningum,
lind@fastradningar.is og í síma 552-1606

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl nk.

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

PACKAGING SPECIALIST
Össur’s Design Center is looking for a Packaging Specialist to join a team of industrial and product designers. The team is
responsible for product aesthetic design, usability and packaging for the Össur portfolio.

RESPONSIBILITIES

QUALIFICATIONS

• Ensures packaging projects are started and executed in a clear,

• University degree in line with responsibilities of

precise and timely fashion and does so in close cooperation with the
product development team in R&D and external packaging vendors
• Manages the packaging portfolio with the goal of streamlining the
current offering with holistic design and quality standards in mind
• Works closely with other departments and external parties around
the globe

the function
• Project Management experience required
• Highly proficient in spoken and written English
• Experience in packaging processes, construction and
design is considered a strong benefit
• Strong communication skills required

Application period ends March 21st, 2018.
Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources +354 515 1300.

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
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ÓSKUM EFTIR STARFSMANNI
Í SKJALAVINNSLU
Elsta starfandi fasteignasala landsins óskar eftir að ráða
öflugan aðila í 100% starf. Um er að ræða fjölbreytt starf
í lifandi umhverfi.
HELSTU VERKEFNI
• Skjalavinnsla, útvegun skjala og gagna
• Undirbúningur fyrir kaupsamningsgerð
og uppgjör
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni

Eldhús
- Matsalur
Eldhús - Matsalur Eldhús - Matsalur
Óskum eftir starfsmanni í eldhús og matsal. 100%
starfshlutfall.

Óskum eftir starfsmanniÓskum
í eldhúseftir
og matsal.
100%í eldhús
starfshlutfall.
starfsmanni
og matsal. 100% starfshlutfall.

Óskum eftir starfsmanni í eldhús

Unnið aðra hverja helgi. Unnið
Íslenskukunnátta
aðra hverja nauðsynleg.
helgi. Íslenskukunnátta nauðsynleg.

Upplýsingar veitir GarðarUpplýsingar
Halldórssonveitir
forstöðumaður
eldhúss íforstöðumaður
s: 550-0321 eldhúss í s: 550
Garðar Halldórsson

HÆFNISKRÖFUR
• Haldbær reynsla af sambærilegum störfum
• Geta unnið undir álagi
• Skipulagshæfileikar
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
og rík þjónustulund
• Góð tölvufærni
• Hreint sakavottorð

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

Umsóknir óskast sendar til jenny@eignamidlun.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. mars.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

Skólastjóri Grunnskóla Borgarfjarðar
Borgarbyggð auglýsir starf skólastjóra
Grunnskóla Borgarfjarðar laust til
umsóknar. Leitað er að metnaðarfullum
einstaklingi sem býr yfir leiðtogafærni,
hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi,
framsækna sýn og er tilbúin til að leiða
starfsstöðvar skólans inn í framtíðina

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. júní 2018.

Starfssvið:

Grunnskóli Borgarfjarðar er starfræktur á þremur
starfsstöðvum, á Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og
Varmalandi. Nemendur eru um 200 talsins í 1-10 bekk.
Einkunnarorð skólans eru gleði, heilbrigði og árangur. Þau
er höfð að leiðarljósi í öllu starfi skólans. Í skólanum er
unnið eftir hugmyndafræði leiðtogans sem er ætlað að
auka sjálfsöryggi, ábyrgðartilfinningu og frumkvæði með
það fyrir augum að nemendur hafi færni til að takast á við
áskoranir og tækifæri 21. aldarinnar. Skólinn hefur á að
skipa vel menntuðum og hæfum hópi kennara og er
stöðugleiki í starfsmannahaldi. Helsta verkefni skólastjóra
er að viðhalda góðum skólabrag og samstarfi á
starfsstöðvum skólans og hafi ánægju af því að vinna með
nemendum, starfsfólki og foreldrum.

•
•

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands.
Umsókninni skal fylgja ferilsskrá ásamt kynningarbréfi þar
sem fram kemur hvers vegna viðkomandi sækir um starfið.
Umsókn skal skilað á borgarbyggd@borgarbyggd.is
Nánari upplýsingar um starfið veita Anna Magnea
Hreinsdóttir sviðsstjóri fjölskyldusviðs,
annamagnea@borgarbyggd.is og Ingibjörg Inga
Guðmundsdóttir skólastjóri, ingibjorg.inga@gbf.is
Umsóknarfrestur er til 26. mars nk.

BORGARBYGGÐ
[Cite your source here.]

•
•
•

Veitir skólanum faglega forystu
Mótar framtíðarstefnu skólans í samræmi við
aðalnámsskrá grunnskóla og skólastefnu
Borgarbyggðar
Ber ábyrgð á mannnauðsmálum, s.s. ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun
Ber ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans
Tekur þátt í samstarfi við aðra skóla í
sveitarfélaginu og annarra sem koma að
málefnum barna og ungmenna

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Unnið
hverja helgi.
Íslenskukunnátta
nauðsynleg.
ogaðra
matsal.
100%
starfshlutfall.

Leyfisbréf á grunnskólastigi
Framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og
menntunarfræða æskileg
Reynsla af faglegri forystu í námi og kennslu
Þekking og færni í áætlanagerð og
fjármálastjórnun
Góð hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfi
Frumkvæði, sjálfstæði og góð skipulagshæfni
Samkvæmt jafnréttisstefnu Borgarbyggðar eru
konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um
starfið.

Umsóknir sendist á netfangið gardar@sbh.is
fyrir 25. apríl.

Unnið aðra hverja helgi.
Íslenskukunnátta nauðsynleg.
Umsókn sendist á netfangið
gardar@sbh.is fyrir 21 mars.
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Ráðningarþjónusta

EAK óskar eftir
Vantar
starfsmann á verkstæði
meiraprófsbílstjórum
starfsmann í fast starf
til viðhalds
EAK óskarVantar
eftir meiraprófsbílstjórum
til starfa
hjá fyrirtækinu
eldsneytisafgreiðslutækja
Keflavíkurflugvelli.
í sumar.
Starfið felst í afgreiðslu ááflugvélaeldsneyti.
Unnið
er á vöktum 5-5-4
Vantar
starfsmann
á
verkstæði
Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Meirapróf
kostur
en ekki
Hæfniskröfur.
Vantar
starfsmann
í fast
starfskilyrði.
til viðhalds
sakavottorð
og íslenskukunnátta
er skilyrði.
• Hreint
Meirapróf
er skilyrði.
eldsneytisafgreiðslutækja
á Keflavíkurflugvelli.
Viðkomandi
þarf aðoghafa
reynslu af viðgerðum
• Hreint
sakavottorð
íslenskukunnátta
er skilyrði.
og
verkstæðisvinnu.
•
Stundvísi
Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
• ÆskilegtMeirapróf
að viðkomandi
kostursé
enreyklaus
ekki skilyrði.
Upplýsingar
veitir
Helgi
í helgi@eak.is
Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta
er skilyrði.
Upplýsingar
veitir
Melkorka
Sigurðardóttir
Viðkomandi þarf að hafa reynslu
af viðgerðum
í netfang:
melkorka@eak.is
og verkstæðisvinnu.
EAK er fyrirtæki sem tekur á móti, geymir og afgreiðir flugvélaeldsUpplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is
neyti á Keflavíkurflugvelli fyrir olíufélögin. Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli en þar starfa á vegum fyrirtækisins 50 starfsmenn.

Skrifstofustarf/Bókhald
Málmsmíðafyrirtæki óskar eftir að ráða starfsmann á skrifstofu.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Starfssvið
· Færsla og umsjón verkbókhalds

· Teiknivinna í Autocad og Inventor

· Reikningagerð

· Tilfallandi skrifstofustörf

· Færsla fjárhagsbókhalds

Hæfniskröfur
· Reynsla af sambærilegum störfum

· Reynsla af bókhaldsstörfum

· Góð almenn tölvukunnátta

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Þekking á Autocad kostur

· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Sérfræðingur
– eftirlit með fyrirtækjum á raforkumarkaði
Starfsmaður í ræstingar
Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) auglýsir eftir
starfsmanni í almenn þrif og frágang á húsnæði
sambandsins í Laugardal.

Orkustofnun auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings við
eftirlit með framkvæmd raforkulaga.

Helstu verkefni:
•
•
•
•
•

Almenn þrif á húsnæði KSÍ
Frágangur í eldhúsi
Frágangur eftir fundi
Umsjón með kaffivélum
Aðstoð við þvott

Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
nauðsynlegir.
Íslensku og/eða enskukunnátta nauðsynleg.
Um 100% starf er að ræða og ráðið er í starfið frá 1.
apríl 2018.
Nánari upplýsingar veitir Jóhann G. Kristinsson –
johann@ksi.is - 5102915
Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá fyrir
17.mars.

Helstu verkefni:
Hlutverk Orkustofnunar er að vera
stjórnvöldum til ráðuneytis um orku
og auðlindamál, standa fyrir rannsóknum
á orkubúskap og orkulindum þjóðarinnar,
safna og miðla gögnum um orkumál,
vinna áætlanir til lengri tíma og stuðla
að samvinnu á sviði orkumála
og rannsókna innan lands og utan.

Cleaning Employee

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði rekstrarhagfræði,
viðskiptafræði eða verkfræði.
• Gott vald á íslensku og ensku er skilyrði og þekking á einu
norðurlandamáli æskileg.
• Hæfileiki til þess að koma frá sér efni í töluðu og rituðu máli.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Þekking á rekstrarumhverfi fyrirtækja æskileg.
• Raforkueftirlitið er samstarfsverkefni teymis starfsmanna við Orkustofnun
og gerir kröfu um hæfni til ríkra samskipta og sveigjanleika í starfi.

• Ferilskrá.
• Bréf þar sem áhuga á starﬁnu er lýst og fjallað um hvað umsækjandi
telur sig geta lagt af mörkum til þess.
• Afrit af prófskírteinum.
• Upplýsingar um umsagnaraðila.
Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis við viðkomandi
stéttarfélag.

Main tasks:
General office cleaning
Kitchen cleaning and maintenance
Coffee machine maintenance
General conference room cleaning
Help with laundry

Orkustofnun stefnir að því að halda jöfnu hlutfalli kynjanna í starfsliði sínu.
Nánari upplýsingar veitir Guðni A Jóhannesson orkumálastjóri, sími 569 6000,
netfang gudni.a.johannesson@os.is.

Positive attitude and good communication skills.
Icelandic and/or English speaking.
100% job, hiring from April 1. 2018.
For more information contact Jóhann G. Kristinsson
– johann@ksi.is - 5102915
Please send an introductory letter and a CV before
March 17th.

Hæfniskröfur:

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn:

Football Association of Iceland (KSÍ) is looking for
a cleaning person for the office in Laugardalur,
Reykjavík.
•
•
•
•
•

• Eftirlit með því að fyrirtæki sem starfa samkvæmt raforkulögum fullnægi
þeim skilyrðum sem um starfsemi þeirra gilda.
• Samskipti við stjórnvöld og fyrirtæki á raforkumarkaði.
• Þjónusta og upplýsingagjöf á sviði raforkueftirlits.
• Öflun og miðlun gagna á sviði raforkueftirlits.
• Vinna við ákvörðun tekjumarka og eftirlit með gjaldskrám raforkufyrirtækja.
• Greining á rekstrarforsendum fyrirtækjanna og virkni tekjumarkalíkansins.

Umsóknir berist til Guðnýjar Þórsdóttur starfsmannastjóra Orkustofnunar,
Grensásvegi 9, 108 Reykjavík eða á netfang gd@os.is eigi síðar en 5. apríl 2018.

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík
www.os.is

Öllum umsóknum verður svarað eftir að ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Orkumálastjóri
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V I LT Þ Ú V E R Ð A
HLUTI AF GÓÐU
FERÐALAGI?
Lögfræðingur
Dómsmálaráðuneytið auglýsir eftir reynslumiklum
lögfræðingi til starfa á skrifstofu réttinda einstak
linga. Undir skrifstofuna heyra ýmsir málaflokkar
sem varða réttindi einstaklinga, m.a. fjölskyldumál,
málefni útlendinga, mannréttindamál, happdrætti,
persónuvernd og málefni sýslumanna.
Leitað er að einstaklingi til að sinna verkefnum
tengdum málefnum og verkefnum sýslumanna, svo
sem samskiptum við embættin, stjórnsýslueftir
liti og stefnumótun, þ. á m. samningu frumvarpa,
reglugerða og reglna á sviðinu. Þá felast einnig í
starfinu ýmis önnur tilfallandi verkefni á málefna
sviði skrifstofunnar.

B I F V É L A-/ V É LV I R K I Á
E G I L S S TA Ð A F L U G V E L L I

SUMARSTÖRF Á
E G I L S S TA Ð A F L U G V E L L I

Leitað er að kraftmiklum starfsmanni til þess að
sinna fjölbreyttum störfum sem tengjast rekstri
flugvallar, s.s. daglegu eftirliti og viðhaldi tækja,
flugvernd, björgunar og slökkviþjónustu, umsjón
og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna.

Framlengdur umsóknarfrestur
Isavia leitar að starfsfólki til sumarafleysinga við flugvallarþjónustu og á vélaverkstæði
Egilsstaðaflugvallar. Helstu verkefni eru björgunar- og slökkviþjónusta, viðhald flugvallar og
umhverfis hans, viðhald á tækjum og önnur störf
tengd flugvallarrekstri.

Nánari upplýsingar veitir Jörundur Ragnarsson,
umdæmisstjóri á Egilsstöðum,
jorundur.ragnarsson@isavia.is.
Hæfniskröfur
• Próf í bifvélavirkjun/vélvirkjun
• Reynsla af slökkvistörfum er kostur
• Aukin ökuréttindi eru skilyrði
• Góð tök á íslenskri og enskri tungu
• Góð tölvukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Jörundur Ragnarsson,
umdæmisstjóri á Egilsstöðum,
jorundur.ragnarsson@isavia.is.
Hæfniskröfur
• Aukin ökuréttindi eru skilyrði
• Reynsla af slökkvistörfum er kostur
• Iðnmenntun (bifvélavirki, vélvirki eða svipað)

Menntunar– og hæfniskröfur
• Fullnaðarnám í lögfræði með embættiseða meistaraprófi
• Að lágmarki þriggja ára starfsreynsla
sem lögfræðingur
• Þekking og reynsla af störfum innan
stjórnsýslunnar æskileg
• Þekking og reynsla af málefnasviði
ráðuneytisins æskileg
• Þekking eða reynsla af stefnumótun æskileg
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig
í ræðu og riti
• Mjög góð enskukunnátta og færni til að tjá sig
í ræðu og riti
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
• Mjög góð forystu- og samskiptahæfni
Nánari upplýsingar veitir Berglind Bára Sigurjóns
dóttir, skrifstofustjóri í síma 545 9000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu liggur fyrir.

sem nýtist í starfi, sem og vinnuvélapróf,

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk.

eru kostir
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Umsóknir skulu berast í gegnum vef Dóms
málaráðuneytisins, www.dmr.is

Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra
vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar. Umsækjendur þurfa
að vera heilsuhraustir og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.

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

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði
að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins
og íslenska flugstjórnarsvæðið.

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

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum við
bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

S TA R F S S T Ö Ð :
E G I L S S TA Ð I R

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

UMSÓKNARFRESTUR:
25. MARS

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.

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

Hjúkrunarheimilið Fellsendi

MATREIÐSLUMEISTARI
Hjúkrunarheimilið Fellsendi óskar eftir
matreiðslumeistara til framtíðarstarfa í eldhúsi
heimilisins. Um er að ræða fullt starf.

Nánari upplýsingar veitir,
Jóna Helga Magnúsdóttir
Framkvæmdastjóri hjúkrunar og reksturs í síma 863
5090. Einnig hægt að hafa samband á jona@fellsendi.is
Hjúkrunarheimilið Fellsendi, Fellsenda 371 Búðardal

FASTEIGNASALI ÓSKAST
Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf. óskar eftir að ráða
löggiltan fasteignasala til starfa hjá fyrirtækinu.

Við leitum að fasteignasala sem vill vinna með góðum hópi starfsfólks
sem hefur sameiginlega hagsmuni að viðskiptivinir okkar gangi sáttir
og öryggir frá fasteignaviðskiptum hjá okkur.
Fasteignasala Mosfellsbæjar er 20 ára gamalt fyrirtæki og hjá því starfar samhentur hópur
starfmanna – í góðu starfsumhverfi með einstöku útsýni út á sundin og að Esjunni.

Allir starfsmenn eru launþegar hjá fyrirtækinu – góð laun í boði fyrir gott starfsfólk.

Embassy of India in Reykjavík
requires a Clerk

Umsóknir óskast sendar á einar@fastmos.is fyrir 26. mars nk. – fullum trúnaði heitið.

The Embassy of India immediately seeks to employ an Office
Assistant on regular basis against the post of a Clerk.
Candidate should be in possession of necessary qualifications and
knowledge in handling the commercial and trade related work,
besides having sufficient knowledge in Book Keeping and related
accounts work.
Candidates should be proficient in computer skills-MS Office, and
should be fluent in both English and Icelandic (read, write & speak)
language.
The consolidated salary presently payable is EURO 4000/- per month
with annual increment, as per Govt. of India rules.
Interested candidates may send in their CVs in English only
along with their photographs at the following e-mail ID, latest by
Friday, 23d March 2018 : hoc.reykjavik@mea.gov.in

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 • www.fastmos.is

Safnstjóri Stöðvar 2
Við leitum að eldhressum safnstjóra til að hafa umsjón með
dagskrárefni Stöðvar 2 og koma því á rétta staði. Helstu verkefni eru
m.a. skráning á öllu efni sem kemur inn, samskipti við bæði
dagskrárgerðarfólk sem og kaupendur efnis og ábyrgð á að koma
nýju og eldra efni yfir á stafrænt form.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í bókasafns- og upplýsingafræði eða
sambærileg reynsla er nauðsynleg.
• Góð almenn tölvuþekking.
• Frumkvæði, nákvæmni og metnaður til að ná árangri.
• Jákvætt viðhorf og hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsóknarfrestur er til og með 19. mars nk.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á
radningar.fjarskipti.is/storf
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Sjúkraþjálfari óskast í Sunnuhlíð

Hefur þú kíkt
á Job.is?

Sunnuhlíð auglýsir eftir sjúkraþjálfara í 60% - 80% afleysingarstarf tímabilið 15. apríl 2018
til 1. febrúar 2019. Möguleiki er á fastráðningu að afleysingartímabilinu loknu.
Starfið er fjölbreytt og felur í sér þjónustu við íbúa Sunnuhlíðar og einstaklinga í endurhæfingarinnlögn auk göngudeildarþjónustu. Í Sunnuhlíð eru sjötíu hjúkrunarrými og þar af eru fjögur skammtíma endurhæfingarrými.
Aðstaðan til sjúkraþjálfunar er góð og tækjasalur, bjartur, rúmgóður og ágætlega tækjum búinn.
Við leitum að kröftugum einstaklingi sem er fær í mannlegum samskiptum og hefur áhuga á teymisvinnu og þátttöku
í uppbyggingu faglegs starfs. Viðkomandi þarf að hafa íslenskt starfsleyfi Landlæknis sem sjúkraþjálfari.
Umsóknarfrestur er til 17. mars 2018.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Harðardóttir í síma 560 4172
eða 895 7976 og í tölvupósti á kristin@sunnuhlid.is

ÚTBOÐ

Á Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur starfsmanna sem leggur
metnað sinn í að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.

Tilkynning um fyrirhuguð útboð
á öryggissvæðinu
á
Útboð 20191
- Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
Keflavíkurflugvelli
– útboðsgögn
Ríkiskaup fyrir
hönd
verða
birt
22.
mars
næstkomandi
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
Ríkiskaup fyrir hönd Utanríkisráðuneytisins og Landhelgisgæslu
í eftirfarandi ljósbúnað:
Íslands vekja athygli á auglýsingu bandarískra yfirvalda um

Velferðarsvið

fyrirhugað útboð á tveimur hönnunar- og byggingaverkefnum

Hefur þú áhuga á að taka þátt í að þróa öflugt félagsstarf með
íbúum í Háaleitis- og Bústaðahverfi?
Virkniþjálfi í félagsstarfi fullorðinna óskast í 100% stöðu. Virkniþjálfa er ætlað að vera vera stuðningur við sjálfsprottið
félagsstarf og styðja einstaklinga til heilsueflingar og þátttöku í félagsstarfi
Helstu verkefni
• Skipulagning, undirbúningur og framkvæmd félagsstarfs í
samráði við þátttakendur, notendaráð og samstarfsfólk
• Stuðningur við einstaklinga til heilsueflingar og þátttöku í
félagsstarfi
• Heldur utan um og styður sértækt hópastar
• Sér um innkaup á aðföngum fyrir félagsstarf og færir
bókhald þeim tengdum
• Er í samstarfi við aðra sem vinna að því að virkja fólk til
samfélagsþátttöku og heilsueflingar.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. í félags- og
tómstundafræði.
• Þekking og reynsla af þjónustu við fólk.
• Þekking og reynsla af félagsstarfi og að virkja fólk til
þátttöku æskileg.
• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 21. mars 2018.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

•áHreyfiljós
Spot/Profile
öryggissvæðinu
á Keflavíkurflugvelli. Útboðsgögn verða birt
•22.
Hreyfiljós
Wash
mars næstkomandi.
Annars vegar er um að ræða hönnun og
•verkframkvæmd
Fastljós Wash vegna breytinga á Flugskýli 831 og hins vegar
•hönnun
Upphengjur
fyrir ofangreint
og bygging
sjálfvirkrar þvottastöðvar fyrir flugvélar.
Bandarísk yfirvöld fjármagna og bjóða út þessa hönnun/fram-

Samið
viðeingöngu
einn aðila
um viðskipti
þessi.
kvæmdverður
og munu
semja
við íslensk
og/eða bandarísk
fyrirtæki um verkefnið. Þar sem framkvæmd þessi er alfarið

fjármögnuð
af bandarískum
yfirvöldum
lýtur hún ekki
Nánari
upplýsingar
má finna
í útboðsgögnum,
semíslenskverða
um lögum ogáreglum
um opinber
innkaup. Gert er ráð
aðgengileg
vef Ríkiskaupa
( www.rikiskaup.is
), fyrir að
verkefnin tvö verði
samhliða.
miðvikudaginn
18. unnin
nóvember
nk. Fyrirtæki sem taka þátt í

verkefninu þurfa m.a. að uppfylla öryggis- og trúnaðarkröfur
kröfur samanber
varnarmálalög,
reglugerð
959/2012
varðandi
Tilboðum
skal skila
til Ríkiskaupa,
Borgartúni
7c, 105
öryggisvottun, reglur sem gilda um aðgang að öryggissvæðum
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015,
og Keflavíkurflugvöll, samanber t.d. reglugerð nr. 750/2016 og
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
aðrar þær kröfur sem gerðar verða í útboðsgögnum. Aðeins
fyrirtæki sem hafa skráð sig í gagnagrunn bandarískra yfirvalda
á www.sam.gov geta tekið þátt í útboðsferlinu.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530831,
1400verkefni P-307
Flugskýli
www.rikiskaup.is
Verkefni þetta snýr að breytingum á flugskýli 831. Breytingarnar
felast í endurnýjun á hurð flugskýlisins og rafkerfi sem flugvélar
tengjast við. Kostnaðaráætlun nemur 12.800.000 Bandaríkjadölum.
Flugvélaþvottastöð, verkefni P-308
Um er að ræða hönnun og verkframkvæmd vegna byggingar
sjálfvirkrar þvottastöðvar fyrir flugvélar.
Kostnaðaráætlun nemur 4.330.000 Bandaríkjadölum.
Nánari upplýsingar varðandi fyrirhugað útboð og birtingu
útboðsgagna verða birtar á ensku á heimasíðu Ríkiskaupa og á
slóðinni www.utbodsvefur.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Anna Björnsdóttir í síma 899-9747 og netfang: kristin.anna.bjornsdottir@reykjavik.is

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

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

VIÐSKIPTABLAÐAMAÐUR Á FRÉTTABLAÐIÐ

VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU VIÐSKIPTABLAÐAMANNA LANDSINS?

Markaðurinn, fylgirit Fréttablaðsins um viðskipti og fjármál, óskar eftir blaðamanni í fullt starf á ritstjórn blaðsins.
Starfs- og ábyrgðarsvið
• að hafa góða þekkingu og brennandi áhuga á viðskiptum og
efnahagsmálum er skilyrði
• háskólamenntun á sviði hagfræði, viðskipta eða lögfræði er æskileg
• reynsla af blaðamennsku er æskileg
• að hafa gott vald á íslenskri tungu
• frumkvæði, öguð vinnubrögð og að geta unnið undir álagi

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Hörð Ægisson á netfangið
hordur@frettabladid.is
Umsóknarfrestur er til 21. mars.

SKÓLAÁRIÐ 2018-2019

SÉRFRÆÐILÆKNIR

• UMSJÓNARKENNARI
• SKÓLALIÐI

HJÁ TRYGGINGASTOFNUN

Nánari upplýsingar má finna
á ráðningarvef Garðabæjar
https://starf.gardabaer.is.

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis hjá Tryggingastofnun
Helstu verkefni og ábyrgð
- Læknisfræðilegt mat á umsóknum um örorku
lífeyristrygginga.
- Ráðgjafi við læknisfræðileg mál svo sem við mat á
umsóknum um endurhæfingarlífeyri, bifreiðastyrk
og umönnunarmat.
- Annað það er kemur að læknisfræðilegu mati
varðandi almannatryggingar.
Hæfnikröfur
- Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi lækninga
eru skilyrði.
- Góð samskiptafærni nauðsynleg.
- Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
- Frumkvæði, metnaður og jákvætt viðhorf.

Upplýsingafulltrúi

Pipar\TBWA \ SÍA

Dómsmálaráðuneytið óskar eftir að ráða
upplýsingafulltrúa til starfa. Upplýsingafulltrúi
ber ábyrgð á fjölmiðlatengslum og ritstýrir vefjum
ráðuneytisins. Upplýsingafulltrúa er ætlað að vinna
að kynningu á starfsemi ráðuneytisins og verkefn
um hennar og vera ráðherra, ráðuneytisstjóra og
öðrum starfsmönnum til ráðgjafar um samskipti við
fjölmiðla. Hann fylgist með fréttaflutningi af starf
semi ráðuneytisins og ráðherra og veitir fjölmiðlum
og almenningi upplýsingar.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaog efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.
Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu og sveigjanlegan
vinnutíma.
Val á umsækjendum grundvallast á innsendum
gögnum og viðtölum við umsækjendur.
Öllum umsóknum verður svarað.
Starfshlutfall er 50–100% og þarf umsækjandi að hefja
störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2018.
Nánari upplýsingar um starfið veita:
Sigríður Lillý Baldursdóttir forstjóri í síma 560 4400
og Ólafur Ó. Guðmundsson yfirlæknir í síma 560 4400.

Tryggingastofnun
Laugavegi 114 | 105 Reykjavík
Sími 560 4400 | tr@tr.is | tr.is

Gleðilegt
sumar
í Kópavogi

Leitað er að drífandi einstaklingi með góða sam
vinnu og samskiptahæfni sem hefur áhuga á að
taka þátt í mótun nýrra vinnubragða með hópi
áhugasamra starfsmanna við uppbyggingu nýs
ráðuneytis.
Helstu verkefni:
• Umsjón með samskiptum dómsmálaráðuneytisins við fjölmiðla, svör við fyrirspurnum, gerð
fréttatilkynninga o.fl.
• Ritstjórn og efnisskrif á vefjum dómsmálaráðuneytisins, á íslensku og ensku.

Fjölbreytt og spennandi sumarstörf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af blaða/fréttamennsku.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að
tjá sig í ræðu og riti. Kunnátta í öðrum tungu
málum er kostur.
• Færni í tölvunotkun. Kunnátta í vefumsjónarkerfum er kostur.
• Geta til að vinna hratt og vel undir álagi.
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni.
• Samvinnu og samskiptalipurð og góð framkoma.
Nánari upplýsingar veitir Haukur Guðmundsson,
ráðuneytisstjóri í síma 545 9000.

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk.
Umsóknir skulu berast í gegnum vef dóms
málaráðuneytisins, www.dmr.is
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningar
bréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu
umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starf
inu.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna
Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.

Pipar\TBWA \ SÍA

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu liggur fyrir.

Skemmtileg sumarstörf fyrir 18 ára og eldri

Við leitum að fólki í afleysingar við sundlaugarnar, leikskólana, vinnuskóla,
garðrækt, umönnun fatlaðra, á bæjarskrifstofurnar, í upplýsingatæknideild
bæjarins og fleiri skemmtileg störf.
Umsóknartímabil er frá 9. febrúar til 18. mars.
Sæktu um á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is. Þar færðu líka nánari
upplýsingar um störfin sem eru í boði.
Hlökkum til að sjá þig í sumar!

kopavogur.is
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Bifreiða og vélaverkstæði Vélrásar
auglýsir eftir starfsfólki
Sendibílstjóri
Við hjá Vélrás auglýsum nú eftir hressum, skemmtilegum,
kurteisum, fjölhæfum og þjónustulunduðum starfsmanni sem
hefur gaman af því að keyra um höfuðborgarsvæðið til þess
að sækja og/eða senda varahluti ásamt því að sinna tilfallandi
verkefnum á verkstæði. Íslenskukunnátta og bílpróf eru skil
yrði auk þess sem kostur væri ef viðkomandi hefði meirapróf.

Framkvæmdastjóri lækninga
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra
lækninga. Leitað er eftir kraftmiklum, metnaðarfullum og farsælum stjórnanda.
Framkvæmdastjóri lækninga situr í framkvæmdastjórn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og
heyrir undir forstjóra. Starfshlutfall er 100% og er ráðið í starfið til 5 ára frá og með 1. maí
nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Starfsfólk á verkstæði
Hjá Vélrás starfa um 35 starfsmenn við viðgerðir á atvinnu
bifreiðum og vinnuvélum. Okkur langar til þess að bæta við
starfsfólki með reynslu af viðgerðarvinnu í okkar góða hóp.
Frekari upplýsingar í síma 8601860
Umsóknir sendist á velras@velras.is
www.velras.is

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2018
Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita
íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengilega, samfellda
og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast
á sérþekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar og
heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi.
Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaðurinn
í heilbrigðisþjónustunni þar sem öllum þörfum
notenda er mætt og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi
heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á.
Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur
á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og því hafa verið
gerðar breytingar á skipulagi heilsugæslunnar sem miða
að því að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni
og bæta vinnuumhverfi starfsmanna.

Helstu verkefni og ábyrgð
Stefnumótun og þróun, m.a. á sviði árangurs,
gæða, aðgengis og öryggis í þjónustu
Leiðtogi við framkvæmd stefnu Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins
Innleiðing nýjunga og breytinga, s.s.
teymisvinnu og straumlínustjórnunar
Fagleg samhæfing og eftirlit á sviði lækninga
Samhæfing, mælingar og mat á starfsemi
Gerð og efling klínískra leiðbeininga
Gæðaeftirlit

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með
teymisvinnu sem grunnstef í starfseminni, ásamt
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar.
Í breyttu skipulagi fær starfsfólk aukið sjálfstæði til að
móta starfsemi og til að útfæra þjónustu sem mætir
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur
samkvæmt mælingum og mati.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins samanstendur af
15 heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi,
Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði,
Heimahjúkrun HH, Þroska- og hegðunarstöð, Göngudeild
sóttvarna og hælisleitenda, Geðheilsu-eftirfylgd/iðjuþjálfun,
Geðheilsustöð Breiðholts ásamt miðlægri skrifstofu. Hjá
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa um 700 manns.

Hæfnikröfur
Læknir með sérfræðileyfi í heimilislækningum
Viðbótarnám í stjórnun æskilegt
Stjórnunarreynsla og reynsla af stefnumótun í
heilsugæslu og/eða annarri heilbrigðisþjónustu
Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í
starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt
viðmót
Frumkvæði og áræðni
Vilji til að helga sig sýn og gildum
heilsugæslunnar

Nánari upplýsingar
Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri, s. 513-5000,
svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert. Umsókn skal
fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal fram staðfestar
upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Jafnframt skal fylla út eyðublaðið “Umsókn um læknisstöðu”
og setja það í viðhengi. Umsóknareyðublaðið má nálgast á vef Embættis landlæknis (www.landlaeknir.is) undir útgefið efni.
Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar hjá Embætti landlæknis. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við
ráðningar í laus störf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Bifvélavirki
óskast
Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir
bifvélavirkja til að annast almenna
bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu.

Hæfniskröfur:
Faglærður bifvélavirki
Rík þjónustulund
Finnst gaman að vera í vinnunni

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900
Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal
skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 26. mars 2018

Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.
starfatorg.is).

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Borgartúni / Holtagörðum / Reykjavíkurvegi / Akureyri / Sími 414 9900

Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is
talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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Skóla- og frístundasvið

Staða leikskólastjóra við leikskólann Sæborg
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Sæborg lausa til umsóknar.
Sæborg er fjögurra deilda leikskóli við Starhaga í Reykjavík. Leikskólinn stendur á fallegum stað við fjöruna með útsýni yfir Reykjanesið og að Bessastöðum. Unnið er í anda Reggio Emilia og mikil áhersla er lögð á skráningar, skapandi starf og opinn efnivið.
Unnið er með lýðræði í leikskólastarfinu þar sem börnin tjá skoðanir sínar, geta valið og hafnað og haft áhrif á eigin þekkingaröflun.
Lögð er áhersla á hlutverk kennarans við að skrá upplifanir og hugmyndir barnanna og gera þær sýnilegar. Deildir eru aldursskiptar
og starfsfólks flyst milli deilda með börnunum að hausti. Skólaþróun er stór þáttur í starfi leikskólans en Sæborg hefur 6 sinnum
fengið hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs og hefur tekið virkan þátt í Barnamenningarhátíð undanfarin ár.

Sérfræðingar í
ráðningum

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt
leikskólastarf í Sæborg.

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og
stefnu Reykjavíkurborgar.
• Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra
og starfsmenn.
• Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans
og umbótaáætlunum.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla
á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn
umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. júlí 2018. Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2018.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111.
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

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

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Starfatorg.is

LÖGGILTUR
FASTEIGNASALI

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Sérfræðingur í fjármálum
Atvinnuv.- og nýsköpunarráðuneytið Reykjavík
Sérfræðingur, skrifstofa ferðamála Atvinnuv.- og nýsköpunarráðuneytið Reykjavík
Meistaranemi
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Reykjavík
Sérfræðingur/heilbrigðisstarfsm. Sjúkratryggingar Íslands
Reykjavík
Sérfræðingur
Sjúkratryggingar Íslands
Reykjavík
Sérfræðilæknir
Tryggingastofnun
Reykjavík
Sérfr. í hagspá og greiningum
Hagstofa Íslands
Reykjavík
Sviðsstjóri greiningarsviðs
Menntamálastofnun
Reykjavík
Sviðsstjóri þjónustusviðs
Menntamálastofnun
Reykjavík
Lífeindafræðingur
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sauðárkrókur
Ljósmóðir
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Blönduós
Lektor
Háskóli Íslands, Menntavísindasvið
Reykjavík
Nýdoktor í lífupplýsingafræði
Háskóli Íslands
Reykjavík
Aðstoðarmaður í eldhús
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Neskaupstaður
Lífeindafræðingur
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Neskaupstaður
Sjúkraþjálfari/hreyfistjóri
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Reykjanesbær
Sjúkraþjálfari
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Reykjanesbær
Framkvæmdastjóri lækninga
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Reykjavík
Félagsráðgjafi
Þroska- og hegðunarstöð HH
Reykjavik
Lögfræðingur
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, göngud. húð- og kynsjúkd. Reykjavík
Sótthreinsitæknir/sérh. starfsm. Landspítali, dauðhreinsunardeild
Reykjavík
Rekstrarstjóri í matsölum
Landspítali
Reykjavík
Rafvirki
Landspítali, fasteignadeild
Reykjavík
Námsstöðu lyfjafræðinga
Landspítali
Reykjavík
Sérfræðilæknir í taugalækningum barna
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Reykjavík
Lögreglumenn, sumarafleysing
Lögreglustjórinn á Suðurlandi
Suðurland
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Neskaupstaður
Aðstoð í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands
Neskaupstaður
Aðstoðarm. í umönnun, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands
Egilsstaðir
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Egilsstaðir
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Egilsstaðir
Aðstoðardeildarstjóri
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Egilsstaðir
Sérfræðingur
Orkustofnun
Reykjavík
Skrifstofustjóri
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð
Reykjavík
Sumarstörf
Barnaverndarstofa, Lækjarbakki
Hella
Starfsmaður í ræstingu
Barnaverndarstofa, Lækjarbakki
Hella

Nr. á vef
201803/535
201803/534
201803/533
201803/532
201803/531
201803/530
201803/529
201803/528
201803/527
201803/526
201803/525
201803/524
201803/523
201803/522
201803/521
201803/520
201803/519
201803/518
201803/517
201803/516
201803/515
201803/514
201803/513
201803/512
201803/511
201803/510
201803/509
201803/508
201803/507
201803/506
201803/505
201803/504
201803/503
201803/502
201803/501
201803/500
201803/499

Ás fasteignasala auglýsir eftir löggiltum fasteignasala til
starfa í söludeild fasteignasölunnar og/eða í skjaladeild við
frágang kaupsamninga og afsala.
Ás fasteignasala verður 30 ára í ár og er staðsett í
Hafnarfirði. Viðskiptavinir Ás eru m.a. einstaklingar,
fyrirtæki, bankar, sparisjóðir, hið opinbera og sveitarfélög.
Umsóknir og fyrirspurnir skulu sendast á eirikur@as.is og
er fullum trúnaði heitið. Einnig er hægt að ná í Eirík í
s. 862 3377 fyrir frekari upplýsingar.

Skoðunarmaður á
höfuðborgarsvæðinu
Við leitum að starfskrafti sem hefur góða þjónustulund, er áreiðanlegur, getur starfað sjálfstætt og er
tilbúinn að bæta þekkingu sína og hæfni til þess að
takast á við krefjandi starf hjá traustu fyrirtæki
Starfið
• Annast skoðun ökutækja
• Samskipti við viðskiptavini
• Skráningar í tölvu
• Eftirlit með tækjum og þrif á húsnæði
• Góður starfsandi og öflugt starfsmannafélag
Hæfniskröfur
• Starfsréttindi sem bifvélavirki (sveinn eða meistari) skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
Umsóknir sendist á netfangið sigga@frumherji.is
Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður verkefnastjóri starfsmannamála í s. 570 9144.
Frumherji hf. var stofnað árið 1997 og starfar fyrirtækisið við ýmiskonar
skoðanir og prófanir ásamt annarri tengdri þjónustu. Frumherji starfar nú á átta mismunandi sviðum á um 30 stöðum á landinu og eru flest
starfssvið fyrirtækisins rekin samkvæmt viðurkenndum gæðastöðlum.

Frumherji hf. | Þarabakki 3 | 109 Reykjavík | www.frumherji.is

Ný og fersk störf
á hverjum degi

Hársnyrtir óskast
Óskum eftir hársnyrti í vinnu. Vinnutími eftir samkomulagi.
Hársnyrtistofan Dalbraut 1 s. 698 7537

Eldhús
- Matsalur
Eldhús - Matsalur Eldhús - Matsalur
Óskum eftir starfsmanni í eldhús og matsal. 100%
starfshlutfall.

Óskum eftir starfsmanniÓskum
í eldhúseftir
og matsal.
100%
starfshlutfall.
starfsmanni
í eldhús
og matsal. 100% starfshlutfall.

Óskum eftir starfsmanni í eldhús

Unnið aðra hverja helgi. Unnið
Íslenskukunnátta
aðra hverja nauðsynleg.
helgi. Íslenskukunnátta nauðsynleg.

Unnið
hverja helgi.
Íslenskukunnátta
nauðsynleg.
ogaðra
matsal.
100%
starfshlutfall.

ýsingar veitir GarðarUpplýsingar
Halldórssonveitir
forstöðumaður
eldhúss íforstöðumaður
s: 550-0321 eldhúss í s: 550-0321
Garðar Halldórsson

Umsóknir sendist á netfangið gardar@sbh.is
fyrir 25. apríl.

Unnið aðra hverja helgi.
Íslenskukunnátta nauðsynleg.

Ráðgjafi í sölu

Umsókn sendist á netfangið
gardar@sbh.is fyrir 21 mars.

innréttinga, fóðrunarlausna og tengdra vara fyrir gripahús.

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA

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.
Starfsstöð getur hvort sem er verið Akureyri eða Selfoss.

Fjármálasvið
» Sérfræðingur
Málefni fatlaðs fólks
» Stuðningsfulltrúi - Kletturinn
» Sumar- og framtíðarstarf á heimili fatlaðs fólks
» Sumarstarfsmenn á heimili fatlaðs fólks
» Sumarafleysing á heimili fatlaðs fólks í Blikaási

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

Leikskólar
» Deildarstjóri - Álfaberg
» Leikskólakennari - Álfaberg
» Leikskólakennari - Hlíðarberg
» Deildarstjóri - Hlíðarberg
» Þroskaþjálfi - Hlíðarberg
» Leikskólakennari - Hlíðarendi
» Leikskólakennari - Hvammur
» Deildarstjóri - Hvammur
» Leikskólakennari - Stekkjarás
» Leikskólakennari - Tjarnarás
» Leikskólakennari - Víðivellir
» Þroskaþjálfi - Víðivellir

Hæfniskröfur:
• Ríkir söluhæfileikar
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnaður og frumkvæði í starfi
• Búfræðimenntun er kostur

Viðkomandi þarf að geta
hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 20. mars nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að
senda umsókn ásamt ferilskrá
á netfangið fm@jotunn.is
Nánari upplýsingar veitir Finnbogi
Magnússon í síma 4 800 400

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

Nánar á hafnarfjordur.is

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbak k i - 601 Akureyri // Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500

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. Jötunn er með starfsstöðvar á Selfossi, Akureyri og Egilsstöðum. Hjá fyrirtækinu starfa um 45 manns.

hafnarfjordur.is

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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FORSTÖÐUMAÐUR

Stykkishólmsbær
Deildarstjóri stoðþjónustu við
Grunnskólann í Stykkishólmi

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir forstöðumanni á nýtt heimili
fatlaðs fólk. Um er að ræða 100% starf og viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

Fagleg ábyrgð á þjónustu til íbúa.
Stjórnun og fjárhagsleg ábyrgð á rekstri
heimilisins.
Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á
framkvæmd starfsmannastefnu.
Samstarf við íbúa, aðstandendur og
hagsmunasamtök fatlaðs fólks.
Leiðsögn og ráðgjöf til þjónustunotenda og
starfsmanna.
Þátttaka í þverfaglegu samstarﬁ er snýr að
þróun þjónustu við fatlað fólk

Starfsleyﬁ sem þroskaþjálﬁ eða háskólamenntun á sviði félags-, mennta- eða
heilbrigðisvísinda.
Þekking og reynsla af starﬁ með fötluðu
fólki.
Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi.
Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og
valdeﬂingu.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum.
Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í
vinnubrögðum.
Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem
og reglur Reykjavíkurborgar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sigtryggur Jónsson í síma 411-1500 eða með því að
senda fyrirspurnir á sigtryggur.jonsson@reykjavik.is.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is/storf

Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir að ráða
sérkennara eða þroskaþjálfa í stöðu deildarstjóra stoðþjónustu. Viðkomandi þarf að geta
hafið störf 1. ágúst 2018.
Helstu verkefni
• Sérkennsla
• Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd
með námi
• Samstarf við foreldra og fagaðila vegna
málefna nemenda með sérþarfir
• Næsti yfirmaður stuðningsfulltrúa og
kennara sem sinna sérkennslu
Hæfniskröfur
• Menntun í sérkennslufræðum, þroskaþjálfafræðum og/eða reynsla af kennslu
nemenda með sérþarfir
• Reynsla af starfi í grunnskóla
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni
í að umgangast börn og unglinga
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi
stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Berglind Axelsdóttir skólastjóri í síma
433 8178/895-3828 eða á netfangið
berglind@stykk.is.
Skriflegum umsóknum skal skilað til skólastjóra
ásamt ferilskrá fyrir 15. apríl 2018.

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2018.
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar í umboði
velferðarráðs. Á velferðarsviði starfa 2.500 starfsmenn á um 100 starfseiningum.
Velferðarsvið þjónustar um 20.000 einstaklinga á ári.
Einkunnarorð velferðarsviðs eru Virkni, virðing og velferð.
Nánari upplýsingar um starfsemi sviðsins má nálgast á velferdarsvid.is og
facebook.com/velferdarsvid.

VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

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

Breyting á Svæðisskipulagi
Eyjafjarðar 2012-2024
Flutningslínur raforku
Skipulagslýsing
Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar vinnur nú að breytingu á
Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012-2024, sem staðfest var 21.1.2014.
Breytingin mun taka til legu flutningslína raforku en ekki voru forsendur til þess að ganga frá legu þeirra þegar svæðisskipulagið var
unnið. Í samræmi við 23. gr. skipulagslaga nr.123/2010 hefur verið
tekin saman skipulags- og matslýsing þar sem gerð er grein fyrir
áherslum, helstu forsendum, fyrirliggjandi stefnu, skipulagskostum
og hvernig samráði og kynningu verður háttað. Lýsing er sett fram
og kynnt í upphafi verks til þess að almenningur, umsagnaraðilar og
hagsmuna- aðilar fái upplýsingar um fyrirhugaða skipulagsvinnu og
geti sett fram sjónarmið, athugasemdir og ábendingar sem að gagni
gætu komið við gerð skipulagsins. Lýsingin mun liggja frammi á skrifstofum sveitarfélaganna sjö sem aðild eiga að svæðisskipulaginu, á
vefsíðum þeirra og á vef Atvinnuþróunarfélags Eyfirðinga. Eftirtalin
sveitarfélög eru aðilar að Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012-2024:
Sveitarfélag

Vefsíða

Fjallabyggð
Dalvíkurbyggð
Hörgársveit
Akureyrarkaupstaður
Eyjafjarðarsveit
Svalbarðsstrandarhreppur
Grýtubakkahreppur

www.fjallabyggd.is
www.dalvikurbyggd.is
www.horgarsveit.is
www.akureyri.is
www.esveit.is
www.svalbardsstrond.is
www.grenivik.is

Vefsíða Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar

www.afe.is

Athugasemdir og ábendingar vegna lýsingar þessarar skulu vera
skriflegar.
Nafn, kennitala og heimilisfang sendanda skal koma fram. Þær
skulu sendar til Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, Hafnarstræti 91,
600 Akureyri, eða á netfangið afe@afe.is, merktar Svæðisskipulag
Eyjafjarðar, eigi síðar en föstudaginn 6. apríl 2018.
Þegar endanleg breytingartillaga liggur fyrir verður hún kynnt
almenningi með formlegum hætti á almennum fundi eða á annan
fullnægjandi hátt og auglýst með sex vikna athugasemdafresti í
samræmi við ákvæði 2. mgr. 23. gr. skipulagslaga.
Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar
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ÚTBOÐ
Tilkynning um fyrirhuguð útboð
á öryggissvæðinu
á
Útboð 20191
- Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
Keflavíkurflugvelli
– útboðsgögn
Ríkiskaup fyrir
hönd
verða birt 22. mars
Þjóðleikhússins
óskanæstkomandi
eftir tilboðum
Ríkiskaup fyrir hönd Utanríkisráðuneytisins og Landhelgisgæslu
í eftirfarandi ljósbúnað:
Íslands vekja athygli á auglýsingu bandarískra yfirvalda um
fyrirhugað útboð á tveimur hönnunar- og byggingaverkefnum

•áHreyfiljós
Spot/Profile
öryggissvæðinu
á Keflavíkurflugvelli. Útboðsgögn verða birt
•22.
Hreyfiljós
Wash
mars næstkomandi.
Annars vegar er um að ræða hönnun og
•verkframkvæmd
Fastljós Wash vegna breytinga á Flugskýli 831 og hins vegar
•hönnun
Upphengjur
fyrir ofangreint
og bygging
sjálfvirkrar þvottastöðvar fyrir flugvélar.
Bandarísk yfirvöld fjármagna og bjóða út þessa hönnun/fram-

Samið
viðeingöngu
einn aðila
um viðskipti
þessi.
kvæmdverður
og munu
semja
við íslensk
og/eða bandarísk
fyrirtæki um verkefnið. Þar sem framkvæmd þessi er alfarið

fjármögnuð
af bandarískum
yfirvöldum
lýtur hún ekki
Nánari
upplýsingar
má finna
í útboðsgögnum,
semíslenskverða
um lögum ogáreglum
um opinber
innkaup. Gert er ráð
aðgengileg
vef Ríkiskaupa
( www.rikiskaup.is
), fyrir að
verkefnin tvö verði
samhliða.
miðvikudaginn
18. unnin
nóvember
nk. Fyrirtæki sem taka þátt í

verkefninu þurfa m.a. að uppfylla öryggis- og trúnaðarkröfur
kröfur samanber
varnarmálalög,
reglugerð
959/2012
varðandi
Tilboðum
skal skila
til Ríkiskaupa,
Borgartúni
7c, 105
öryggisvottun, reglur sem gilda um aðgang að öryggissvæðum
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015,
og Keflavíkurflugvöll, samanber t.d. reglugerð nr. 750/2016 og
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
aðrar þær kröfur sem gerðar verða í útboðsgögnum. Aðeins
fyrirtæki sem hafa skráð sig í gagnagrunn bandarískra yfirvalda
á www.sam.gov geta tekið þátt í útboðsferlinu.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530831,
1400verkefni P-307
Flugskýli
www.rikiskaup.is
Verkefni
þetta snýr að breytingum á flugskýli 831. Breytingarnar
felast í endurnýjun á hurð flugskýlisins og rafkerfi sem flugvélar
tengjast við. Kostnaðaráætlun nemur 12.800.000 Bandaríkjadölum.
Flugvélaþvottastöð, verkefni P-308
Um er að ræða hönnun og verkframkvæmd vegna byggingar
sjálfvirkrar þvottastöðvar fyrir flugvélar.
Kostnaðaráætlun nemur 4.330.000 Bandaríkjadölum.
Nánari upplýsingar varðandi fyrirhugað útboð og birtingu
útboðsgagna verða birtar á ensku á heimasíðu Ríkiskaupa og á
slóðinni www.utbodsvefur.is

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

VIRKNIÞJÁLFI
Hefur þú áhuga á að taka þátt í að þróa öflugt félagsstarf með íbúum í
Háaleitis- og Bústaðahverfi?
Virkniþjálﬁ í félagsstarﬁ fullorðinna óskast í 100% stöðu. Virkniþjálfa er ætlað að vera
stuðningur við sjálfsprottið félagsstarf og styðja einstaklinga til heilsueﬂingar og þátttöku í
félagsstarﬁ.

Helstu verkefni og ábyrgð
Skipulagning, undirbúningur og framkvæmd
félagsstarfs í samráði við þátttakendur,
notendaráð og samstarfsfólk.
Stuðningur við einstaklinga til heilsueﬂingar og
þátttöku í félagsstarﬁ.
Heldur utan um og styður sértækt hópastarf.
Sér um innkaup á aðföngum fyrir félagsstarf
og færir bókhald þeim tengdum.
Er í samstarﬁ við aðra sem vinna að því að
virkja fólk til samfélagsþátttöku
og heilsueﬂingar.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, t.d. í
félags- og tómstundafræði.
Þekking og reynsla af þjónustu við fólk.
Þekking og reynsla af félagsstarﬁ og að
virkja fólk til þátttöku æskileg.
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.
Sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ.
Lipurð og hæfni í mannlegum
samskiptum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Kristín Anna Björnsdóttir í síma 899-9747 og netfang:
kristin.anna.bjornsdottir@reykjavik.is.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is/storf.
Umsóknarfrestur er til 20. mars 2018.

Seltjarnarnesbær
Kynning á verkefnislýsingu og íbúafundur.
Breytingar á aðal- og deiliskipulagi
vegna búsetukjarna við Kirkjubraut.
Kynning á verkefnislýsingu og íbúafundur.
Breytingar á aðal- og deiliskipulagi vegna búsetukjarna
við Kirkjubraut.
Bæjarstjórn stefnir að því að reistur verði búsetukjarni
fyrir fatlað fólk á nýrri lóð við Kirkjubraut, sunnan Seltjarnarneskirkju. Vegna þessa þarf að breyta bæði aðalskipulagi og deiliskipulagi Valhúsahæðar. Gerð hefur verið verkefnislýsing, þar sem fyrirætlunum og staðháttum er lýst.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar í umboði
velferðarráðs. Á velferðarsviði starfa 2.500 starfsmenn á um 100 starfseiningum.
Velferðarsvið þjónustar um 20.000 einstaklinga á ári.
Einkunnarorð velferðarsviðs eru Virkni, virðing og velferð.
Nánari upplýsingar um starfsemi sviðsins má nálgast á velferdarsvid.is og
facebook.com/velferdarsvid.

VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Verkefnislýsingin er fyrsta skrefið í framangreindum skipulagsbreytingum og er hún sett fram og kynnt í samræmi við
30. gr. og 40. gr. skipulagslaga, nr. 123/2010 og skipulagsreglugerð nr. 90/2013.
Verkefnislýsinguna er að finna á vef sveitarfélagsins undir
skipulagsmál. Mikilvægt er að íbúar kynni sér efni hennar
vel og skili inn ábendingum ef þeir telja að eitthvað megi
betur fara.
Bæjarstjórn samþykkti þann 28. febrúar sl. að kynna
verkefnislýsinguna á íbúafundi sem haldinn verður á
bókasafni Valhúsaskóla, þriðjudaginn 13. mars 2018,
kl. 17:30. Þar verða skipulagsbreytingarnar kynntar og
síðan boðið upp á umræður og svör við fyrirspurnum.
Þeir sem ekki komast á fundinn eða vilja koma á framfæri
ábendingum að honum loknum geta sent þær skriflega
á Bæjarskrifstofur Seltjarnarnesbæjar, Austurströnd 2,
170 Seltjarnarnes eða með tölvupósti á netfangið
postur@seltjarnarnes.is.
Frestur til að skila inn ábendingum er til og með 8. apríl
2018.
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MARKAÐSSTEFNUMÓTUN

Styrkir fyrir sérstaklega
myndríka miðlun/útgáfu tengda
sögu og menningu í Reykjavík
Styrkirnir eru ætlaðir til niðurgreiðslu á kostnaði vegna kaupa á
ljósmyndum til birtingar frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur.
Styrkirnir eru vegna útgáfu bóka og/eða annars efnis sem
kemur út á árinu 2018 eða í ársbyrjun 2019.
Tilgangur styrkveitinganna er að hlúa að varðveislu menningararfleifðar Reykjavíkur og hvetja til miðlunar sögu hennar. Hópur
skipaður þremur sérfræðingum á Menningar- og ferðamálasviði
fer yfir umsóknir og gerir tillögu til menningar- og ferðamálaráðs Reykjavíkurborgar.
Í umsókn komi fram nauðsynlegar upplýsingar um umsækjanda
ásamt lýsingu á fyrirhugaðri útgáfu og verðáætlun Ljósmyndasafns Reykjavíkur vegna afgreiðslu ljósmynda í höfundarétti
sem bera birtingagjald skv. gjaldskrá safnsins.
Umsókn merkt ,,Myndrík miðlun/útgáfa“ berist á netfangið
menning@reykjavik.is.
Umsóknir berist í síðasta lagi í dagslok fimmtudaginn 2. maí.

Hafnarfjarðarbær hefur ákveðið að fara í heildstæða markaðsstefnumótun fyrir Hafnarfjörð og
mun Markaðsstofa Hafnarfjarðar leiða þá vinnu.

Útboð

Markaðsstofa Hafnarfjarðar (MsH) leitar því eftir

Merki ráðuneytanna
í 4 litum til að vinna heildstæða
samstarfsaðila
markaðsstefnumótun og aðgerðaáætlun fyrir
fyrir dagblaðaprentun

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Hleðslur
Óskað er eftir tilboðum í hleðslur fyrir bifreiðar.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2018-04 Hleðslur“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, þriðjudaginn 10.04.2018 kl. 11:00.
ONRS-2018-04

10.03.2018

Hafnarfjörð. Nánari upplýsingar um verkið má finna á
msh.is/markadsstefnumotun
Skilafrestur fyrir forval er til og með 25. mars á
asa@msh.is merkt markaðsstefnumótun. Dómnefnd
ásamt Dr. Friðriki Larsen lektor við Háskóla Íslands fer
yfir þær tillögur sem berast og í kjölfarið mun völdum
aðilum verða boðið að kynna sínar hugmyndir.
Samstarfsaðili mun vinna verkefnið í samráði við
stýrihópinn.
Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja:
- Drög að mögulegri verkefnislýsingu.
- Upplýsingar um sambærileg verk sem aðili hefur unnið.
- Upplýsingar um hvaða einstaklingar myndu sjá um
verkefnið og útlistun á hæfi þeirra til að takast á við það.
- Upplýsingar um hvenær verkefnið geti hafist en
æskilegt er að það hefjist sem fyrst.
Ása Sigríður Þórisdóttir framkvæmdastjóri MsH veitir
nánari upplýsingar asa@msh.is eða í 820 8269

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

Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Miðborgin
Markmið um göngugötur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 10. janúar 2018 að kynna drög að breytingu á
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, varðandi markmið um göngugötur í aðalskipulaginu.
Í tillögunni felst að skerpa á almennum markmiðum aðalskipulagsins um göngugötur og setja nánari
ákvæði um það hvernig standa skuli að tímabundinni og varanlegri lokun gatna fyrir bílumferð.
Drög að breytingartillögu hafa verið aðgengileg á adalskipulag.is undanfarnar vikur. Þriðjudaginn 13. mars
verður verkefnisstjóri til svara um tillöguna, milli kl. 15.00-16.00 í þjónustuverinu að Borgartúni 12-14.
Skrifstofa
borgarstjóra
Áformað
er að samþykkja
tillöguna í lögformlega kynningu með 6 vikna athugasemdafresti á næstunni.
Þeir sem óska frekari upplýsinga um málið geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.
ORKA NÁTTÚRUNNAR
Ábendingum og athugasemdum við drögin má koma á framfæri
á netfangið skipulag@reykjavik.is.
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Til sölu:
Fullbúið síma- og tölvuverkstæði í fullum
rekstri miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Tilvalið fyrir einyrkja og aðra sem vilja
færa út kvíarnar.

__________
Útboð ___________
Borgarverkfræðingur
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Verð 1 M. kr.
Áhugasamir hafa samband
á netfangið tolvuverkstaedi@gmail.com

MALBIKUN 2018
Helstar magntölur eru:
Malbik
Útlögn
Fræsing

2.600 tonn
22.200 m2
5.200 m2

Borgarverkfræðingur

Útboðsgögnin verða afhent á rafrænu formi endurgjaldslaust hjá Hnit verkfræðistofu. Hafa skal
samband við skiptiborð í s: 5700500 eða í póstfang
olafur@hnit.is frá og með miðvikudeginum 14. mars
n.k.

Tilboðum Hagdeild
skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf.,
Tryggvagötu 17, fyrir miðvikudaginn 28. mars 2018
klukkan 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og
tíma. Verklok eru 1. júlí 2018.

Viðskiptatækifæri
í ferðaþjónustu
Til sölu er fyrirtæki með þekkt nafn, sem sérhæfir sig í
dags-og hópferðum fyrir Íslendinga sem og
erlenda ferðamenn.
Fyrirtækið hefur starfað í 20 ár og er með góðan bílakost.
Starfsemin hentar vel þremur starfsmönnum sem keyra
og annast reksturinn, lítil yfirbygging.
Frábært tækifæri fyrir aðila sem vinna við ferðaþjónustu
og langar að hefja sjálfstæða starfsemi, einnig sem góð
viðbót fyrir fyrirtæki í sömu grein.
Sanngjarnt verð og auðvelt að eignast.
Vinsamlegast sendið nafn og símanúmer á
fremst@simnet.is fyrir 19. mars 2018.

Hagdeild

Mennta- og menningarmálaráðuneyti

Styrkir úr Sprotasjóði
Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir
umsóknum um styrki úr Sprotasjóði leik-, grunn- og
framhaldsskóla vegna skólaársins 2018 - 2019. Hlutverk
sjóðsins er að styðja við þróun og nýjungar í skólastarfi.
Í 4 gr. reglugerðar nr. 242/2009 um Sprotasjóð
leik-, grunn- og framhaldsskóla segir:
Leikskólastjórar, skólastjórar eða skólameistarar fyrir
hönd skóla, kennarahópa eða einstakra kennara geta
sent inn umsókn. Aðrir aðilar en skólar geta sótt um
þróunarverkefni í samstarfi við skóla. Í þeim tilfellum
skal staðfesting á þátttöku skóla fylgja umsókn.
Áherslusvið sjóðsins verða að þessu sinni:
• Menntun fyrir alla
• Verklegt nám
• Vellíðan
Við mat á umsóknum verður skoðað hvernig verkefnin
falla að hlutverki Sprotasjóðs ásamt því að markmið
verkefnis séu skýrt fram sett, að verkefnisstjórn sé vel
skilgreind, að raunhæfar kostnaðar-, verk- og tímaáætlanir
séu lagðar fram og að framlag samstarfsaðila sé tryggt og
vel skilgreint.
Umsóknir sem falla utan ofannefndra áherslusviða fá
sérstaka umfjöllun í ljósi áhrifa verkefna á menntun og
skólastarf.
Fyrir skólaárið 2018 - 2019 verða til úthlutunar allt að 54
milljónum kr.
Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um styrki skulu
vera á rafrænu formi. Sækja þarf um aðgang að
umsóknavef Sprotasjóðs, www.sprotasjodur.is.
Tekið verður á móti umsóknum frá 10. til 31. mars
2018.
Nánari upplýsingar um Sprotasjóð veitir Sigrún Vésteinsdóttir hjá Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á
Akureyri í síma 460-8904 eða í tölvupósti á sv@unak.is.
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Hverfið mitt 2018 vesturhluti, útboð 1 Vesturbær og Miðborg, útboð nr. 14203.
• Hverfið mitt 2018 austurhluti, útboð 1 Breiðholt, útboð nr. 14204.
• Freyjutorg, endurnýjun 2018. Djúpgámar, og
dvalarsvæði, útboð nr. 14155.
• Austurbæjarskóli. Endurnýjun á þaki 2018,
útboð nr. 14202.

Útboð

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

ÚTBOÐ
Sundlaugin Laugaskarði, Hveragerði
Endurbætur – 1. áfangi
Fyrir hönd Hveragerðisbæjar er óskað eftir tilboðum í 1.
áfanga framkvæmda vegna Sundlaugar í Laugaskarði,
Hveragerði.
Um er að ræða endurbætur á 2. hæð sundlaugarhússins.
Helstu verkþættir eru niðurrif, burðarvirki, lagnir, loftræsing,
rafkerfi, léttir veggir, gluggar og hurðir, gólfefni, innréttingar
og málun.
Nokkrar magntölur:
- Gólfefni:
- Málun:

Innkaupadeild

225 m²
650 m²

Heildarverklok eru 15. september 2018.
Útboðsgögn verða afhent rafrænt. Senda skal ósk um gögn á
tölvupóstfang verkis.selfoss@verkis.is með nafni fyrirtækis,
heimilisfangi og síma.
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Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Grundartangahöfn
Klafastaðaland
Lóðargerð 2018
Verkið felst m.a. í að sprengja klöpp í efnisnámu og
uppgröftur, fyllingar og hæðarsetning á lóðunum
Klafastaðarveg 9 og 16.
Helstu magntölur eru :
Gröftur
Fyllingar
Sprengingar
Yfirborðsfleygun

7.000 m³
37.000 m³
27.000 m³
3.000 m³

Kynningarfundur verður haldinn á verkstað 19. mars kl. 11:00.

Skiladagar:
Lóðin Klafastaðavegur 16 31.maí 2018
Verklok
31. ágúst 2018

Tilboðum skal skila á Bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar,
Breiðamörk 20, 810 Hveragerði fyrir kl. 14:00, 4. apríl 2018, en
þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum, sem
þess óska.

Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi
með því að senda beiðni með nafni bjóðanda,
símanúmeri og nafni tengiliðs á netfangið
utbod.akranes@mannvit.is.

Útboð

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík,
þriðjudaginn 27. mars 2018 kl. 11:00.

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Smíði og uppsetningu
á loftræstistokkum
Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „ONVK-2018-05
Smíði og uppsetning á loftræstistokkum“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, þriðjudaginn 27.03.2018 kl. 11:00.
ONVK-2018-05

10.03.2018

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

LEIKSKÓLINN HVAMMUR

VIÐBYGGING OG ENDURBÆTUR
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í
viðbyggingu og endurbætur á Leikskólanum
Hvammi.
Verkið felst í því að steypa upp og ganga frá
viðbyggingu sem er um 78 m² og endurinnrétta hluta
núverandi húss inn af nýbyggingu en stærð þess rýmis
er um 54m². Verklok eru 15. desember 2018.
Ósk um að fá send útboðsgögn skulu send á
ORKA NÁTTÚRUNNAR
helgas@hafnarfjordur.is frá og með mánudeginum
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
12.fyrirspurnir
mars n.k.
merkt
Hvammur“.
Allar
vegna
útboðs„Leikskólinn
skal senda á utbod@or.is

Útboðsgögn verða aðeins afhent rafrænt.

Tilboð verðar opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu,
Norðurhellu 2, Hafnarfirði fimmtudaginn 5. apríl
2018, kl. 11.00.

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir tilboðum í verkið:

Helgafellsskóli nýbygging,
lóðarfrágangur
Mosfellsbær vinnur að byggingu leik- og grunnskóla í Helgafellshverfi í Mosfellsbæ við Gerplustræti 14. Lóð Helgafellsskóla
Leikskólinn
Hulduberg
í Mosfellsbæ
í þessu
útboði er um 7.800m²
að stærð. Lóðinni
má skipta í 2
svæði, annars vegar
aðkomu
að
skólanum
norðan megin og svo
auglýsir lausar stöður
leiksvæði fyrir yngri deildir grunnskólans. Framkvæmdir standa
Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á
yfir við fullnaðarfrágang skólabyggingar.
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum.
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta
Helstu verkþættir eru:
og nýta náttúruleg gæði.
Landmótun
á vestursvæði
aðkomu og
fráog
Leikskólinn
Huldubergmilli
er staðsettur
viðmiðjusvæðis
Lágafellsskóla
inngangi
skólans að bílastæðum
íþróttamiðstöðina
Lágafell. á sunnanverðri lóð. Yfirborðsfrágangur er að mestu malbikaður með hellulögðum upphituðum
stígum, tröppueiningar,
hlaðna
grjótkanta
(um 95m²)
með gróðurAuglýst eru
laus
eftrfarandi
störf:
beðum á milli, stórt gróðurbeð (um 266m²) með trjám og runnum
og grassvæði
(um 155m²). Fráveitulagnir
frá byggingu og af lóð,
• Staða leikskólakennara
í deildarstjórn.
steyptirHæfnikröfur:
stoðveggir og raflýsing.
- Leikskólakennaramenntun
Helstu- Góð
magntölur
hæfni íeru:
mannlegum samskiptum
Malbik
2.400m²
- Jákvæðni og metnaður
- Lausnamiðuð hugsun1.900m²
og færni til að koma hugmyndum
Hellulögn
Pallur í framkvæmd
250m
Battavöllur
640m²
- 100% starf )
Gras• Staða matráðs (75%
1.116m²
Hæfnikröfur:
Gróðurbeð
1.110m²
- Þekking
á gerð matseðla
og samsetningu fæðis fyrir
Trjá og
runnagróður
852stk
börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum
Holtagrjóthleðslur
350m²
Manneldisráðs.
Gúmmí
yfirborð
220m² við innkaup
- Frumkvæðni og skipulagshæfni
Snjóbræðslulagnir
290m²
og vörustjórnun.
Brunnar
2stk
- Færni sem nýtist í starfi og
reynsla af störfum
í mötuneyti
Fráveitulagnir
180m
Steypumót
260m²
Laun eru greidd í samræmi350m
við kjarasamning Sambands
Jarðstrengir
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Búnaður á lóð er meðal annars brettapallur, brettaslá, drum
Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
baleikir, klifur, kollhnísaslá, rennibrautir, róla, stauraleikur og
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri
timburbrú.
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.
Verkinu
skal að fullu
lokið 1.október
2018 á heimasíðu skólans
Upplýsingar
um leikskólann
má finna
www.hulduberg.is.
Útboðsgögn
verða afhentveitir
í afgreiðslu
bæjarskrifstofu
Mosfells
Nánari upplýsingar
leikskólastjóri
Þuríður Stefánsbæjar,
Þverholti
2, 2. hæð frá og með klukkan
12:00 á þriðjudegi
dóttir
og aðstoðarleikskólastjóri
Guðrún Viktorsdóttir
num 13.
mars
2018. Tilboðum
skal skilað á sama stað, bæjarskrif
síma
5868170
og 8670727.
stofur Mosfellsbæjar, eigi síðar en þriðjudaginn 10. apríl 2018
kl.11:00
opnuð
að viðstöddum
bjóðendum
sem þess
Fólkogafþau
báðum
kynjum
er hvatt tilþeim
að sækja
um störfin.
óska.

Auglýsing

Tillaga að breyttu deiliskipulagi
á Seltjarnarnesi
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
er hér með auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi á
Seltjarnarnesi.
Lambastaðahverfi – Hamarsgata 6 og 8.
Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar samþykkti þann 1. mars
2018, í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr.
123/2010, að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi
Lambastaðahverfis á Seltjarnarnesi vegna Hamarsgötu 6
og 8. Gildandi deiliskipulag var samþykkt í bæjarstjórn
12. júní 2013 og birt í B-deild Stjórnartíðinda 1. ágúst 2013.
Breytingin felur m.a. í sér að lóðirnar að Hamarsgötu 6 og
8 verða sameinaðar í eina lóð sem verði númer 6. Núverandi hús á lóð nr. 8 verði fjarlægt. Heimilt verði að byggja
einnar hæðar einbýlishús með kjallara og innbyggðri
bílageymslu. Nýtingarhlutfall nýrrar lóðar Hamarsgötu
nr. 6 verði að hámarki 0,20 en var áður 0,30 á Hamarsgötu
nr. 6 og 0,27 á Hamarsgötu nr. 8. Hámarks byggingarmagn
verði 517 m2 en var áður á báðum lóðum samtals 776 m2.
Ákvæði um hverfisvernd falli niður. Nánar um tillöguna og
skilmála vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi á 1. hæð skrifstofu Seltjarnarnesbæjar að Austurströnd 2, virka daga frá kl. 8:00 til 14:00,
frá 7. mars til og með 30. apríl 2018. Einnig má sjá tillöguna
á heimasíðunni www.seltjarnarnes.is undir liðnum skipulagsmál.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til
að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum
við tillöguna skal skila skriflega til Þjónustuvers Seltjarnarnesbæjar, Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes, merkt b.t.
byggingarfulltrúa, eða á netfangið postur@seltjarnarnes.is
eigi síðar en 30. apríl 2018. Vinsamlegast gefið upp netfang
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Seltjarnarnesi, 6. mars 2018.
Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri.
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Hólmar Björn Sigþórsson

s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is

í námi til lögg. fasteignasala
gsm 893 3276

T-bær, veitingarhús og
tjaldstæði, Selvogi, Ölfus

Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum

Veitingahús og tjaldstæði á fallegum stað í Selvogi.
Um er að ræða reksturinn í einkahlutafélaginu T-bær,
um 1 hektara eignarlóð, 100 fermetra timburhús með
stórri verönd, í húsinu er veitingasalur er fyrir 60 manns,
eldhús, snyrtingar, köld geymsla, þvottahús og
starfsmannaaðstaða, tæki og borðbúnaður sem tilheyra
veitingarekstrinum. Miklir möguleikar eru á að auka við
núverandi starfsemi og að bæta nýjum stoðum undir
reksturinn.
Verð: 39,8 milljónir.
Allar nánari upplýsingar veitir Hólmar Björn Sigþórsson í
námi til löggildingar fasteignasala í síma: 893 3276 eða
holmar@ helgafellfasteignasala.is
Knútur Bjarnason löggiltur fasteignasali

www.fastradningar.is
Viðar Marinósson
Löggiltur fasteignasali

FAST

Ísak

Sölustjóri
gsm 822 5588

Viðar

Lögg. fasteignasali
vidar@tingholt.is

isak@tingholt.is

Njálsgata 50 - 101 Reykjavík
ÚS

H
PIÐ

Ráðningar

O

Opið hús sunnud 11. mars kl. 14:00 - 14:30

SkrifStofuhúSnæði í hlíðaSmára

PIÐ

O

TIL LEIGU

Góð 2ja herbergja ósamþykkt íbúð með sérinngang í fallegu
húsi á góðum stað í hjarta Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í
forstofugang, svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi og
sameiginlegt þvottahús. Verð 21,9 m

S

HÚ

Sóltún 30 - Reykjavík
TIÐ

N
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UN

OÐ

SK

VESTURBERG 94 – 111 RVK

Opið hús sunnudaginn 11. mar frá kl.14.30 – 15.00
- Björt 106,5 fm 4ra herb íbúð á 3. hæð.
- Endaíbúð með góðu útsýni yfir borgina.
- Rúmgott eldhús og baðherbergi.
- Stutt í alla þjónustu.
V.36,9 millj.
Erum með um 400m² fullinnréttað skrifstofuhúsnæði í lyftuhúsi í
Smáranum til leigu og afhendingar skv. nánara samkomulagi.
Húsnæðið skiptist í opin vinnurými, 11 lokaðar skrifstofur, fundarherbergi og stórt eldhús. Tölvuherbergi. Lagnastokkar. Dúkur á
gólfum. Svalir. Næg bílastæði á lóð.

I

OP

S

Ú
ÐH

Orlando 200 fm parhús í Lake Nona

áhugasamir hafið samband
við sölumenn okkar.

s. 511-2900

SNORRABRAUT 56 b – 101 RVK

Opið hús sunnudaginn 11. mar frá kl. 13.30 – 14.00
intellecta.is

RÁÐNINGAR

- Björt 3ja herb 89,0 fm íbúð á 2. hæð.
- Opið úr eldhúsi yfir í stofu.
- Lyfta í húsi og stutt í miðborgina.
- Stutt í alla þjónustu.
V. 42.9.- millj.
EGGERT MARÍUSON
Í námi til löggildingar
eggert@landmark.is
sími 690 1472

Björt og fallega 2ja herbergja endaíbúð í lyftuhúsi á fimmtu
hæð í fjölbýli. Eignin skiptist í forstofu, svefnherbergi, stofu,
eldhús, baðherbergi, þvottahús og geymslu í kjallara.
Verð 39,9 m

SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fast. og eigandi
sigurdur@landmark.is
sími 896 2312

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

Í sölu fallegt parhús byggt
2007 ásamt tvöföldum
bílskúr í
Village Walk á Lake
Nona svæðinu. Húsið er
á tveimur hæðum með
þremur svefnherbergjum,
öll með sér baðherbergi
og fataherbergi. Rúmgóð
stofa, borðstofu ,eldhús,
þvottahúsi. Hverfið er
lokað og vaktað allan
sólarhringinn. Stutt er á
golfvöllinn. Í hverfinu er clubhús með sundlaugum, tennisvöllum, körfuboltavelli, grillhúsi og fl. Húsið selst með öllum
húsgögnum, borðbúnaði, myndum, útihúsgögnum, grilli,
hjólum og fl. Verð með öllu: 33 m.
Allar nánari upplýsingar og ráðgjöf veitir Ísak V. Jóhannsson sölustjóri sími: 822-5588 isak@tingholt.is

Bæjarlind 4 | 201 Kópavogur | 822 5588 | tingholt.is

ÚLFARSBRAUT 82 Í ÚLFARSÁRDAL
OPIÐ HÚS og heitt á könnunni milli kl 15:00 og 15:30 laugardaginn 10. mars

Vandaðar 4ra herbergja útsýnisíbúðir með aukinni lofthæð í nýju 4ra íbúða fjölbýli við Úlfarsbraut 82 sem skilast fullbúnar án gólfefna,
stærð frá 150 ferm - 165 ferm. Hverri íbúð fylgir sér bílskúr með rafdrifnum bílskúrshurðaopnara og hlutdeild í sameign, sameiginlegri
hjóla- og vagnageymslu.
Frábært staðsetning í suðurhlíð Úlfarsárdals. Einstakar náttúruperlur eru í göngufæri, Úlfarsárdalur, Úlfarsfell, Reynisvatn o.fl. Fjölmargir
göngu- og hjólastígar bjóða uppá fjölbreytta möguleika til útivistar og tengja saman hverfin í nágrenninu.

Verð frá 64.900.000 kr

Teikningar og allar frekari upplýsingar veitir:
Þórey Ólafsdóttir, lögg. fasteignasali / eigandi
í síma 663 2300 eða thorey@landmark.is

NÝTT Á SKRÁ Í MOSFELLSBÆ

Sannkallað fjölskylduhús á frábærum útsýnisstað með möguleika á AUKAÍBÚÐ
Vel skipulagt og vandað sex herbergja raðhús með aukinni lofthæð og bílskúr á frábærum útsýnisstað við Laxatungu í Mosfellsbæ. Stórar
suðvestursvalir með einstöku útsýni. Eign með mikla möguleika en með auðveldum hætti má gera AUKAÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI á neðri
hæð hússins. Húsið skilast fullbúið án gólfefna.
Samkvæmt núgildandi teikningum er gert ráð fyrir fjórum til fimm svefnherbergjum, tveim baðherbergjum, stofu og borðstofu en þaðan er
útgengt á stórar 12 fm útsýnissvalir, suðvestursvalir. Rúmgóð aðkoma og sérstaklega stórt bílaplan framan við húsið en einnig er gert ráð
fyrir stórum timburpalli í bakgarði.
Verð frá 75.900.000 kr.

SELT

Teikningar og allar frekari upplýsingar veita:
Þórey Ólafsdóttir, lögg. fasteignasali í síma 663 2300 / thorey@landmark.is
Þórarinn Thorarensen, sölustjóri í síma 770 0309 / th@landmark.is
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EINSTAKT TÆKIFÆRI Á SUÐURLANDI !
| LÚXUSGISTING | HÁLENDISFERÐIR | NORÐURLJÓS |
Mér hefur verið falið að finna kaupanda að vönduðu
og mjög reisulegu, tæplega 170 fermetra kanadísku
bjálkahúsi á fimm hektara eignarlóð.

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

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

Staðsetningin er einstök með tilliti til ferðalaga um
Suðurland austur í Jökulsárlón sem og inn á
hálendið. Gott útsýni og norðurljósadýrð.

Sandakur 8 – Garðabæ.
Glæsilegt endaraðhús.

Gistirými fyrir 10-12 manns er í húsinu. Miklir
möguleikar á breytingu á skipulagi hússins og að
bæta við gistingu í gestahúsum á jörðinni.

Eignin verður til sýnis í dag, laugardag frá kl. 13.30 – 14.00

Húsið og landareignin er talin henta aðilum í
ferðaþjónustu, félagasamtökum eða einstaklingum
sem leita eftir sérstöðu hvað varðar staðsetningu
og möguleikum til uppbyggingar.

O PI Ð
H ÚS

Kynntu þér málið !
Upplýsingar veitir:

Ómar Guðmundson

löggiltur fasteignasali

simi 696-3559
omar@fasteignasalan.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.

Fallegt og vandað 242,6 fermetra endraðhús á tveimur hæðum
með gluggum í þrjár áttir og með innbyggðum 28,9 fm. bílskúr við
Sandakur í Garðabæ. Tvennar svalir eru á húsinu auk skjólsællar afgirtrar lóðar með viðar- og hellulagðri verönd. Gólfhiti er í
stærstum hluta hússins, en ofnar eru í svefnherbergjum.
Húsið var allt innréttað árið 2010. Rúmgóðar samliggjandi stofur.
Glæsilegt opið eldhús. Sjónvarpsstofa. Hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi innaf. Tvö barnaherbergi. Mögulegt er
að gera rúmgott svefnherbergi úr hluta sjónvarpsstofu.
Hellulögð innkeyrsla fyrir amk 4 bíla auk þess sem lóðin vestan
við húsið er hellulögð og þar er mjög mikið geymslupláss t.d. fyrir
fellihýsi og slíkt. Verð 97,9 millj.

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

FRAKKASTÍGUR 8 | HVERFISGATA 58-60 | 101 RVK

SÖLUSÝNING
Á GLÆSILEGUM NÝJUM ÍBÚÐUM
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Frakkastígsreitnum
sunnudaginn 11. mars kl. 14.00-15.00
Sölumenn taka á móti áhugasömum

Stærð frá 56.5 fermetrum
2ja-3ja og 4ja herbergja
stæði í bílageymslu fylgir hluta af íbúðum
Afhendast fullbúnar án gólfefna.

519 5500

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Opið hús

Frostafold 2
Íbúð á 1.hæð

112 Reykjavík
4 herb.

46.500.000
Opið hús

Opið hús

sun 11. mars kl. 13:30-14:00

118.3 fm

Bílskúr 19.5 fm

Vel staðsett, mikið útsýni - Suður svalir
Vilborg fasteignasali

853 7030

Opið hús

mán. 12. mars kl 17:30-18

Kjarrhólmi 16
4 hæð

35.500.000

200 Reykjavík
3 herb.

75,1 fm

Mjög allegt útsýni

Mjög góð fyrsta eign
Héðinn fasteignasali

848 4806

sun 11. mars kl 15.30-16.00

Nýlendugata 21a
Einbýlishús

5-6 herb.

69.900.000

101 Reykjavík
163 fm

aukaíbúð með sérinng.

Einbýlishús í hjarta vesturbæjar
Þóra fasteignasali

777 2882

mán 12. mars kl. 17.00-17.30

Mánatún 9
Íbúð

60.900.000

105 Reykjavík
3 herb.

138,9 fm

Laust strax

Byggingarlóð

Stæði í bílskýli – Fullbúinn
Brandur fasteignasali

Lambhagavegur 3

897 1401

170.000.000

113 Reykjavík

4.422 fm

Gatnagerð greidd

Iðnaðarhúsnæði

Heimild að byggja 3094 fermetra hús
Brandur fasteignasali

Dugguvogur 10

897 1401

108.000.000

491,2 fm

104 Reykjavík
Frábær staðsetning

Tvær innkeyrsluhurðar
Brandur fasteignasali

897 1401

5 íbúðir - Afhending við kaupsamning

Brautarholt 6
5 íbúðir

Frá: 30,9M

105 Reykjavík
38-53 fm

Frábær staðsetning, svalir og útsýni

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Laugavegur 81 - íb. 401
Studio

25.900.000

1 herb.

31,7 fm

101 Reykjavík
Góð íbúð

2. hæð

Frábær staðsetning
Gunnlaugur fasteignasali

Hörðaland 6

844 6447

Efsti-Dalur
Sumarhús

21.900.000

801 Selfoss
3 herb.

56,6 fm

Skammt frá Laugarvatni

Einstaklega vandað og vel við haldið sumarh.
Böðvar lögfræðingur

660 4777

Kópavogsbrún 2-4
Íbúð

87.900.000

4 herb.

200 Kópavogi
147,5 fm

Stæði í bílageymslu

Til afhendingar í apríl 2018
Böðvar lögfræðingur

660 4777

3 herb.

44.500.000
Opið hús

108 Reykjavík
93,8 fm

Sérlega björt íbúð
Úlfar Þór fasteignasali

Tilboð

897 9030

mán 12. mars kl 17:30-18:00

Gnoðarvogur 54
1. hæð

Svalir og útsýni

3 herb.

104 Reykjavík
75,8 fm

Svalir

Vel staðsett þriggja herbergja íbúð
Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Ingibjörg
Þórðardóttir,
löggiltur
fasteignasali.
S. 864-8800

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

Logaland 38 - 108 Reykjavík - Raðhús í Fossvogi

Opið hús miðvikudaginn 14. mars frá
kl 17:00 til 17:30
Fallegt og vel skipulegt raðhús á rólegum stað í Fossvogsdalnum. Eignin
er samtals 243,8 fm, þar af bílskúr 25,6
fm. Á efri hæð er forstofa, gestasalerni,
forstofuherbergi, borðstofa, eldhús,
setustofa með útgengi á svalir og
sjónvarpsherbergi. Á neðri hæð eru
hjónaherbergi með útgengi í garð, tvö
barnaherbergi og baðherbergi. Í innri hluta neðri hæðar er þvottahús og herbergi,
möguleiki væri að útbúa einstaklingsíbúð með sérinngangi úr þessum innri hluta
neðri hæðar. Frábær staðsetning á skjólsælum stað- stutt í skóla, leikskóla,
falleg útvistarsvæði og íþróttasvæði Víkings. Verð 91,5 millj.

Opið hús mánudaginn 12. mars frá kl 17:30 til 18:00
Falleg 125,5 fm
OP
miðhæð í þríbýlisIÐ
húsi, á eftirsóttum
HÚ
S
og rólegum stað
í Hvömmunum í
Hafnarfirði. Íbúðin
hefur öll verið
endurnýjuð að
innan og húsið viðgert og málað að utan.
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús með nýlegri innréttingu og
eldunareyju, rúmgóða stofu og borðstofu með fallegu útsýni,
3 góð svefnherbergi með parketi á gólfi og fataskápum,
snyrting með sturtu er inn af hjónaherbergi, endurnýjað
baðherbergi, þvottahús er innan íbúðar og þar inn af er
fataherbergi /geymsla. Sameiginlegur inngangur er með
rishæðinni, stigahús er nýlega málað og teppalagt. Geymsluskúr á lóðinni og jafnframt bílskúrsréttur fylgir íbúðinni, Góð
og eftirsótt staðsetning í Hafnarfirði. Verð 52,9 millj.

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

S

Logaland 38

Kelduhvammur 4 - 220 Hafnarfjörður - hæð

Þórður S.
Ólafsson,
löggiltur
fasteignasali.

Opið hús laugardaginn 10. mars frá
kl 14:00 til 14:30
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja til 4ra
herbergja íbúð í nýlega viðgerðu húsi
við Keilugranda í vesturbænum.
Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu með
fataskápum, eldhús með hvítri endurnýjaðri innréttingu, borðstofa opin við
stofu sem væri unnt að breyta í þriðja svefnherbergi íbúðarinnar. Rúmgóð stofa
með parketi á gólfi og útgengi á svalir. Sjónvarpshol framan við svefnherbergin,
hjónaherbergi með fataskápum og útgengi á svalir, barnaherbergi með fataskáp,
endurnýjað baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í
bílakjallara, sér geymsla í kjallara, aðgangur að sameiginlegu þvottahúsi.
Verð 53,2 millj.

Mjög skemmtileg
og mikið
endurnýjuð 3ja
herbergja, 89 fm
íbúð á jarðhæð
með sér inngangi
í stein bakhúsi.
Íbúðin skiptist í
forstofu, eldhús
sem er opið við
borðstofu, rúmgóða stofu, baðherbergi sem er flísalagt í
hólf og gólf með nuddbaðkari, og útgengi út á timburverönd
í porti bak við húsið. Gott svefnherbergi með innbyggðum
fataskápum, einnig gengið þaðan út á sömu timburverönd og
úr baðherbergi. Frábær staðsetning í rólegu umhverfi rétt
við miðborgina, stutt í alla verslun, þjónustu og veitingahús.
Verð 44,8 millj

S

Jörfabakki 12

Logaland 38 - 107 Reykjavík - Stæði í bílskýli - nýviðgert hús

Bergstaðastræti 43a - 101 Reykjavík - Neðri
hæð með sérinngangi.

HÚ

Jörfabakki 12 - 109 Reykjavík - Laus strax,

Opið hús laugardaginn 10. mars frá
kl 15:00 til 15:30
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð í góðu fjölbýlishúsi ( gengið
upp útitröppur á 1. hæðina). Íbúðin
skiptist í flísalagt hol, rúmgóð stofa
með útgengi á svalir, eldhús með hvítri
innréttingu, tvö svefnherbergi, flísalagt
baðherbergi. Sérgeymsla í kjallara og
sameiginlegt þvottahús þar sem hver
íbúð hefur tengi.
Verið er að ljúka við utanhússviðgerð, þ.e. múrviðgerðir og málun hússins, einnig
verða gler, gluggar og listar endurnýjaðir þar sem þörf er á. Verð 32,7 millj.

Einarsnes 31 - 101 Reykjavík - Einbýlishús á
einni hæð.

Fallegt og mikið
endurnýjað einbýlishús á einni
hæð við Einarsnes
í Skerjafirði. Húsið
skiptist í forstofu
með fatahengi,
eldhús er opið við
setustofu þaðan
sem er útgengt
í garðinn. Inn af
eldhúsi er rúmgott svefnherbergi, Baðherbergi er endurnýjað, tvö svefnherbergi (annað inn af hinu). Að utanverðu
hægra megin við inngang, er geymsla/þvottahús. Geymsluloft er yfir hluta hússins. Húsið hefur nær allt verið endurnýjað á síðustu árum, þ.m.t. gler og gluggar að stórum hluta,
raflagnir og raftafla, einangrun í veggjum og lofti, gólfefni,
neysluvatns og frárennslislagnir o. fl. Verð. 49,9 millj.

Hverfisgata 82 - 101 Reykjavík - Glæsilegt
útsýni, laus strax.

Góð 2ja herbergja
íbúð á efstu hæð
með glæsilegu útsýni við
Hverfisgötu 82 í
miðborg Reykjavíkur. Íbúðin
skiptist í forstofu
með parketi á
gólfi, eldhús með
viðarinnréttingu
sem er opið við setustofu. Setustofa er björt með miklu útsýni, innan við setustofu er svefnherbergi með fataskáp. Góð
staðsetning í miðbænum, stutt í alla verslun og þjónunstu og
iðandi mannlíf borgarinnar. Verð 32,8 m.

Bjarkarbraut
við Minni Borg

Glæsilegt 115 fm heilsárshús í Bjarkarborgum
Auka 30 fm gestahús á fallegri lóð
Hjónasvíta m sérbaðherbergi
Gestaherbergi og svefnloft
Gróðri vaxið 7560 fm eignarland
Stór pallur m nuddpotti
Einstök eign í grennd v Minni Borg Grímsnesi

Verð :

47,5 millj.

Sala sumarhúsa
komin á fullt !

Efsti-Dalur
Glæsilegt 70 heilsárshús á skógi vöxnu landi
Einstaklega vel byggt og öll umgjörð til fyrirmyndar
Stór og mikill viðarverönd á nokkrum pöllum
Heitur pottur með skjólgirðingu
Afar skjólsælt land stutt frá Laugarvatni
Tvö svefnherbergi ásamt rúmgóðu 15fm svefnlofti
Eldhús með vandaðri innréttingu, rúmgóð stofa
Einstök og notaleg eign stutt frá Laugarvatni

hús á skrá
Vantar fleiri sumar
a um helgina
Verðmet og skoð
og næstu daga
a
taka m.a. með drón
Fagleg ljósmynda
t á neti og prenti
Sumarhús auglýs
- aukin sýnileiki.
arks verð og
Tryggðu þér hám si
kynningu á þínu hú
Nánari upplýsingar veitir:

Verð :

29,5 millj.

Með þér alla leið

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

OPIÐ HÚS

12. mars 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS

11. mars 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS

11. mars 17:00 – 17:30

Laugavegur 98

Engihjalli 9

Álfkonuhvarf 37

101 REYKJAVÍK

200 KÓPAVOGUR

203 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 57,5 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

2

Virkilega góð 2ja herbergja, 57,2 fm, íbúð á
fyrstu við Laugaveg. Íbúð mikið endurnýjuð
að innan. Rúmgott herbergi og stofa. Laus við
kaupsamning.
Heyrumst

Ólafur 822 8283

34.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 90 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Góð þriggja herbergja íbúð miðsvæðis í
Kópavogi. Rúmgóð stofa, tvö góð herbergi,
tvennar svalir, endurnýjað baðherbergi, gott
eldhús.
Heyrumst

109 REYKJAVÍK

FJÖLBÝLI

Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Ólafur 822 8283

HERB:

3

43.200.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

11. mars 15:00 – 15:30

HERB:

2

STÆRÐ: 122-150 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 3-4

Hannes 699 5008

56.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

11. mars 15:00 – 15:30

11. mars 14:00 – 14:30

Hvassaleiti 73

201 KÓPAVOGUR

108 REYKJAVÍK

FJÖLBÝLI

HERB: 3-4

STÆRÐ: 258 fm

3-4 herb endaíbúð með tvennum svölum, suður
og vestur. Eignin skilast fullbúin án gólfefna en
votrými flísalögð. Steinplötur verða á eldhúsi
og baðherbergi.
Heyrumst

Hannes 699 5008

RAÐHÚS

HERB:

8

Vel staðsett og vel skipulagt tveggja hæða
raðhús. Húsið er “Sigvalda hús” - teiknað af
Sigvalda Þórðarsyni arkitekt. Húsið er að mestu
upprunalegt að innan.
Heyrumst

60.900.000

Hannes 699 5008

Löggiltur fasteignasali

89.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

11. mars 16:30 – 17:00

Fagrihjalli 46

11. mars 15:00 – 15:30

Skipasund 70

200 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 222,1 fm

41.900.000

Heyrumst

49.900.000

Bæjarlind 9, íb 202

OPIÐ HÚS

Heyrumst

Ólafur 822 8283

Nýjar 3-4 herbergja íbúðir. Frábær staðsetning,
Stutt í ýmsa þjónustu og fallega náttúru Urriðaholtsins. Fullbúnar með gólfefnum, ísskáp og
uppþvottavél. ATH: Tilbúnar til afhendingar.

Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 129,3 fm

5

Holtsvegur 9-13

Tveggja herbergja íbúð á jarðhæð með 46,1 fm
timburverönd. Eignin skilast fullbúin án gólfefna
en votrými flísalögð. Steinplötur verða á eldhúsi
og baðherbergi.

OPIÐ HÚS

HERB:

210 GARÐBÆR

FJÖLBÝLI

Heyrumst

FJÖLBÝLI

11. mars 16:00 – 16:30

201 KÓPAVOGUR

Hannes 699 5008

STÆRÐ: 119,5 fm

Mjög góð fjögurra til fimm herbergja íbúð á
efstu hæð í góðu fjölbýli í Neðra-Breiðholti.
Töluvert mikið endurnýjað í íbúð. Laus fljótlega.

Löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 9, íb 102
STÆRÐ: 104,7 fm

11. mars 15:00 – 15:30

Blöndubakki 6

Einkar góð 3ja herbergja íbúð á annari hæð
með sér inngangi af svölum og stæði í lokaðri
bílageymslu. Tvö góð svefnherbergi með
skápum. Þvottahús innan íbúðar.

33.700.000

Ólafur 822 8283

STÆRÐ: 98,9 fm

OPIÐ HÚS

104 REYKJAVÍK

PARHÚS

HERB:

6

Fallegt og vel staðsett parhús að Fagrahjalla
46. Eignin er staðsett innst í botnlanga með
sólríkum timburpöllum og fallegu útsýni.
Heyrumst

Stefán 892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

84.800.000

STÆRÐ: 293,8 fm

EINBÝLI

HERB:

9

Fallegt einbýlishús á þremur hæðum sem býður
upp á mikla möguleika. Húsið er á góðum stað í
Laugardalnum og stutt er í alla helstu þjónustu.
Heyrumst

Sveinn 859 5559
Hdl, Löggiltur fasteignasali

97.900.000

Bragagata 34
101 Reykjav’ik

Opið hús mánudaginn 12. mars frá kl. 17:00 - 17:30

Opið
Hús

Senter

Vel skipulagt 142,3 fm sérbýli
með tveim íbúðum á eftirsóttum stað
Eignin skiptist í neðri hæð með sérinngangi og efri hæð og ris
með tveimur svölum og sérinngangi.
Húsið hefur verið nýtt til útleigu bæði í styttri og lengri tíma
og hentugt sem slíkt. Gott viðskiptatækifæri!

Guðlaugur J. Guðlaugsson
B.A. lögfræði - Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6056
gulli@remax.is

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

Vefarastræti 32-38 Opið hús sunnudaginn 11. mars frá kl. 15:00 - 15:30
101 Reykjav’ik
Opið
Hús

Senter

Til sölu fullbúnar 4ra herbergja íbúðir
í nútímafjölbýli í Mosfellsbæ
Vefarastræti nr. 32-38 er 32 íbúða fjölbýlishús í Mosfellsbæ, nánar tiltekið
í suðurhlíðum Helgafells, á skjólgóðum og sólríkum stað eins og flestar
lóðir í hverfinu sem liggja í suður- og vesturhlíðum Helgafells. Liðlega
eitt þúsund íbúðir verða í fullbyggðu hverfinu, í fjölbýli og í sérbýli.
Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is
Stærð: 217 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973
Fasteignamat: 70.350.000

Logaland 26
108 Reykjavík
Raðhús í Fossvogi

Herjólfsgata 38
Senter

220 Hafnarfjörður
Fyrir 60 ára og eldri - Útsýni

Stærð: 142,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005
Fasteignamat: 55.600.000

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús á mánud. 12/3 kl.17.00-17.30

Verð: 93.500.000

Fallegt og vel skipulagt raðhús í vinsælu hverfi í 108 Reykjavík. Forstofa með flísum á gólfi, inn af forstofu er
lítil gestasnyrting. Parketlagt hol sem tengist inn í eldhús. Eldhúsið er mjög rúmgott og vel skipulagt með stórri
eyju, mikið skápa og borðpláss með innréttingu frá Axis. Á eldhúsgólfinu eru flísar og borðplöturnar eru úr
granít frá Rein. Úr holinu er gengið upp nokkur þrep í stofuna. Stofan er rúmgóð og björt með góðri lofthæð.
Úr stofunni er gegnið út á stórar svalir sem snúa til suðurs yfir garðinn. Á neðri hæð eignarinnar eru 4
herbergi. Í hjónaherberginu er fataherbergi og einnig er útgegni út í garð úr herberginu. 2 minni barna herbergi
með skáp í öðru þeirra og eitt stórt unglinga herbergi. Rúmgott baðherbergi með sturtu, flísalagt gólf og
veggir, stór innrétting með miklu skápaplássi. Á neðri hæðinni er einnig lítið salerni með flísum á gólfi.
Þvottahús og geymsla. Sér fjölskyldu inngangur er inn á neðri hæðina sem bíður upp á möguleiki á að
breyta hluta af neðri hæðinni í sér íbúð. Gott aðgengi að húsinu með bílastæði fyrir framanverðu. Bílskúrinn er
hefðbundinn með eldri bílskúrshurð.

Rjúpnasalir 14
201 Kópavogur
Falleg og björt íbúð!!

Senter

Stærð: 90,5 fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 2003
Fasteignamat: 35.450.000

OPIÐ HÚS LAUGARD. 10.MARS KL.15:00-15:30

Verð: 68.900.000

RE/MAX Senter kynnir: Mjög glæsileg 142,6 fm. þriggja herbergja íbúð með tvö baðherbergi ásamt
þvottahúsi og geymslu innan íbúðar. Um er að ræða nýja íbúð sem aldrei hefur verið búið í.
Mjög vel staðsett eign í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri í vesturbæ Hafnarfjarðar sem er bæði með sjávarútsýni
og útsýni út á friðað hraunið sem er aftan við bakhlið hússins. Íbúðin er laus við kaupsamning.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali
661-6056

arg@remax.is

gulli@remax.is

Skyggnisbraut 2
Senter

113 Reykjavík
4ja herb útsýnisíbúð á 5 hæð

Stærð: 119,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2016
Fasteignamat: 42.700.000

Senter

Opið
Hús

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi (í lögg.námi)
663 3219
sigga@remax.is

Opið hús á þriðjud.13/3 kl.18.00-18.30

Bókið skoðun í síma 822-6800

Verð: 39.900.000

Einstaklega falleg og björt 2ja-3ja herbergja íbúð á 5.hæð í mjög snyrtilegu fjölbýli. Tvær lyftur í húsinu.
Húsið klætt að utan og því viðhaldslítið. Yfirbyggðar svalir og fallegt útsýni. Parket á gólfi. Flísalagt
baðherbergi með fallegri innréttingu, sturta. Eldhús með stórri innréttingu, borðstofa, útgengi á á
yfirbyggðar svalir. Þvottahús. Möguleiki á barnaherbergi í hluta af stofunni. Sér geymsla í sameign,
ásamt sameignlegri hjólageymslu. Stutt í alla þjónustu.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

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

Verð: 57.900.000

Virkilega falleg 4ja herbergja íbúð á 5 hæð (efstu) í lyftuhúsi með tvennum stórum svölum og fallegu
útsýni. Íbúðin á sérmerkt bílastæði í bílastæðahúsi ásamt geymslu fyrir innan stæðið. Innangengt er í
bílastæðahúsið. 3 svefnherb, baðherbergi með þvottahúsi innaf. Stórt rými sem samanstendur af
eldhúsi, stofu og borðastofu. Aukin lofthæð í íbúðinni. Mikil uppbygging í hverfinu og mikil nánd við
náttúruna. Upplýsingar veitir Kristín Ósk Fasteignasali í síma 822 6800 eða á kor@remax.is.

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali
8226800
kor@remax.is

