
Kennarasamband Íslands

Þjónustufulltrúi 

Capacent — leiðir til árangurs

Kennarasamband Íslands (KÍ) 
tók til starfa í janúar 2000. 
Að Kennarasambandinu 
standa átta félög þ.e. Félag 
grunnskólakennara, Félag 
framhaldsskólakennara, 
Félag leikskólakennara, 
Félag kennara og stjórnenda í 
tónlistarskólum, Skólastjóra-
félag Íslands, Félag stjórnenda 
í framhaldsskólum, Félag 
stjórnenda leikskóla og Félag 
kennara á eftirlaunum.  
 
Í Kennarahúsinu eru skrifstofur 
Kennarasambandsins og félaga 
innan þess og einnig skrifstofur 
orlofssjóðs KÍ, sjúkrasjóðs KÍ 
auk endurmenntunarsjóða 
félaganna. Félagsmenn eru 
rúmlega 10.000. Sjá nánar á 
ki.is.

•
•

•

•

Umsóknarfrestur 

24. apríl 

Starfssvið
Almenn upplýsingagjöf um réttindi félagsmanna.
Svara fyrirspurnum um veikindarétt, ráðningamál, 
fæðingarorlof, launamál og allt sem tengist 
kjarasamningum.
Samstarf við aðra þjónustufulltrúa, sérfræðinga og 
starfsmenn Kennarasambandsins. 
Önnur störf sem til falla á skrifstofu FG/KÍ.

•
•
•
•

•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6596 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
Þekking á sambærilegum störfum er kostur.
Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur. 
Þekking á kjarasamningi og réttindum grunnskólakennara 
er kostur.
Góð íslenskukunnáttu og almenn tungumálakunnátta. 
Góð almenn tölvukunnátta.

Kennarasamband Íslands óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa í 100% starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. 
 
Við leitum að áhugasömum og úrræðagóðum einstaklingi sem er lipur í mannlegum samskiptum, þjónustulundaður, 
talnaglöggur og skipulagður í vinnubrögðum.

Hæfniskröfur:Starfssvið:

Marel leitar að kraftmiklum og útsjónarsömum einstaklingi til að leiða framleiðsluþróunarteymið á Íslandi. 

Viðkomandi þarf að brenna fyrir stöðugum umbótum og geta miðlað sinni þekkingu og reynslu af framleiðsluþróun 

til starfsmanna á einfaldan hátt.   

ER FRAMTÍÐ ÞÍN HJÁ OKKUR?

Umsóknarfrestur er til og með 30. april. marel.is/36141

síma 5638000. 

DEILDARSTJÓRI FRAMLEIÐSLUÞRÓUNAR 
MAREL Á ÍSLANDI
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Deildarstjóri hönnunar og verkefnastjórnunar

RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með 

meginstarfsemi í dreifingu á raforku auk 

þess að reka fimm hitaveitur. 

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa 

er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru 

dreifðar vítt og breitt um landið. 

RARIK hefur á undanförnum áratugum 

unnið jafnt og þétt að uppbyggingu 

rafdreifikerfisins og er nú svo komið að um 

60% þess er jarðstrengir.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 

heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma  
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

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

Persónuverndarfulltrúi

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 má finna á      
www.hafnarfjordur.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 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. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu verkefni:

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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Capacent — leiðir til árangurs

Miðstöð rafrænnar 
sjúkraskrár hefur yfirumsjón 
með rafrænni sjúkraskrá á 
landsvísu. Í því felst að vera 
samhæfingaraðili rafrænnar 
sjúkraskrár og annast meðal 
annars uppbyggingu, þróun 
og umsýslu hennar svo og 
samræmingu, innleiðingu og 
eftirlit með öryggi hennar. 
Unnið er að fjölbreyttum 
þróunarverkefnum í samvinnu 
við hugbúnaðarhús og leiðandi 
heilbrigðisstarfsmenn landsins 
á hverju sviði. Miðstöðin ber 
einnig ábyrgð á rekstri á 
Mínum síðum á Heilsuvera.
is, Heklu-heilbrigðisnets og 
Lyfjaávísanagáttar.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6584 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. á heilbrigðissviði. 
Framhaldspróf er kostur.
Þekking eða reynsla á sviði verkefnastjórnunar er kostur.
Reynsla af greiningu, þróun, kynningu og/eða innleiðingu á  
rafrænum sjúkraskrárkerfum er kostur.
Mjög góð tölvukunnátta er skilyrði.
Mjög gott vald á íslensku og ensku er skilyrði.

•

•
•

•
•

•

•

•

Umsóknarfrestur

30. apríl 

Helstu verkefni
Greining, þróun, kynning og innleiðing á rafrænum lausnum 
fyrir heilbrigðisþjónustu. 
Stýra verkefnavinnu þar sem leidd eru saman 
hugbúnaðarhús og hópar heilbrigðisstarfsmanna.
Önnur tilfallandi verkefni samkvæmt stefnu og starfsáætlun 
embættisins.

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða verkefnastjóra á Miðstöð rafrænnar sjúkraskrár.  Í boði er áhugavert og krefjandi 
framtíðarstarf þar sem reynir á samskiptahæfni, fagmennsku, frumkvæði, sveigjanleika og lausnamiðaða hugsun. Um fullt 
starf er að ræða.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Næsti yfirmaður er teymisstjóri á Miðstöð rafrænnar sjúkraskrár, en viðkomandi mun vinna náið með hópi sérfræðinga sem 
vinna að þróun rafrænnar sjúkraskrár á landsvísu. 

Miðstöð rafrænnar skráningar

Verkefnastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Keahótel ehf. er ein af stærstu 
hótelkeðjum landsins og 
rekur í dag 8 hótel í Reykjavík, 
Akureyri og við Mývatn með 
yfir 300 starfsmenn. Keahótel 
er spennandi vinnustaður þar 
sem starfar samheldinn hópur 
starfsfólks með fjölbreyttan 
bakgrunn. Við leggjum áherslu 
á metnað, hæfni og frumkvæði 
með það að leiðarljósi að skapa 
eftirsóknarvert og skilvirkt 
vinnuumhverfi.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6602 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun eða önnur menntun  sem nýtist í starfi
Reynsla af hótelrekstri og sambærilegu starfi
Leiðtogahæfni og skipulögð vinnubrögð
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Mjög  góð enskukunnátta bæði í rituðu og töluðu máli 

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

22. apríl 

Helstu verkefni
Eftirlit og ábyrgð á daglegum rekstri hótelanna 
Starfsmannamál  og þjálfun starfsmanna
Áætlanagerð og eftirfylgni
Yfirumsjón með innkaupum og kostnaðareftirlit
Gæðastjórnun og markmiðasetning

Keahótel ehf. óskar eftir umsóknum í starf framkvæmdastjóra rekstrar (COO) með starfsstöð í Reykjavík.  Um er að ræða 
mjög áhugavert starf hjá ört vaxandi fyrirtæki.

Framkvæmdastjóri rekstrar (COO)

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

www.capacent.is 

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

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Gyða Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 2018.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Hæfnikröfur:
  Reynsla á sviði rafvirkjunar, vélvirkjunar, vélstjórnunar, 
hugbúnaðar eða önnur tæknimenntun sem nýtist í starfi

  Góð samskipti og þjónustulund
  Sjálfstæð, nákvæm, öguð og lausnamiðuð vinnubrögð
  Reynsla af vinnu við tölvu- og hugbúnað
  Þekking á ensku í tali og riti

Æskilegir kostir:
  Reynsla af vinnu við sjálfvirk vinnslukerfi
  Þekking á Norðurlandamáli

Hlutverk okkar er að hanna og framleiða hátæknilausnir fyrir vinnslu á fiski með það að markmiði að auka 
afköst, nákvæmni og framleiðni í samræmi við óskir viðskiptavina. Framtíð fyrirtækisins byggir á hæfu, 
heiðarlegu og framsæknu starfsfólki sem axlar ábyrgð og sýnir frumkvæði í starfi.

Við leitum að öflugum starfsmönnum í þjónustuteymi fyrirtækisins í höfuðstöðvum þess að Vesturvör 29 í Kópavogi, á 
starfsstöð á Norðurlandi og í Noregi. Viðkomandi þarf að hafa áhuga og mikinn metnað fyrir vinnu við uppsetningu, þjónustu, 
viðgerðum og fyrirbyggjandi viðhaldi á hátæknivélbúnaði hjá viðskiptavinum fyrirtækisins bæði innan- og utanlands.

Maren og Jón Kolbeinn starfa 
sem verkfræðingar hjá Isavia 
og vinna að uppbyggingu 
Keflavíkurflugvallar.  

S TA R F S S T Ö Ð :
B Í L D U DA L U R

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 7.  A P R Í L

Isavia leitar að heilsuhraustum starfsmanni til sumarafleysinga 
við flugvallarþjónustu Bíldudalsflugvallar. Gott er að umsækjandi 
geti hafið fornám í maí. Helstu verkefni eru AFIS/flugradío og 
veðurathuganir, björgunar- og slökkviþjónusta auk viðhalds  
á flugvelli og umhverfi hans.

Nánari upplýsingar veita Hermann Halldórsson,  
hermann.halldórsson@isavia.is og Arnór Magnússon,  
arnor.magnusson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærilegt er nauðsynlegt  
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu
• Reynsla af slökkvi- og björgunarstörfum  
 er kostur
• Góð heilsa

S U M A R A F L E Y S I N G  V I Ð  F L U G V A L L A R Þ J Ó N U S T U 
B Í L D U D A L S F L U G V A L L A R

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

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

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

www.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
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PRODUCT MANAGER
Service Products

+ For further information: 
 Kristján Pétur Sæmundsson I Recruiting Director, Human Resource Department I kristjanpetur@icelandair.is 
 Guðrún Aðalsteinsdóttir I Director, Service Products I gudrun.adalsteins@icelandair.is

Icelandair is seeking an organized and self-motivated individual for the position of Product Manager within Service Products. 

The Product Manager is responsible for guiding the success of ancillary products and leading cross-functional teams that are responsible for improving our current and 
future product offerings. The Product Manager is expected to deliver product initiatives and ensure that investments of time, money and energy are well spent to enable 
current and future competitiveness. The Product Manager is responsible for the day-to-day management of ancillary products, developing a roadmap for key product 
initiatives and clearly defining and articulating the value proposition behind each product. 

The position is based at Icelandair’s Head Office in Reykjavík, Iceland. The department works closely with other company units to achieve objectives and seek  
avenues for further growth and development. 

The emphasis is on meticulous, independent and organized work practices. We are seeking a dynamic individual for a demanding job in a good working environment, 
an individual who possesses excellent communication skills and wants to work as part of a strong team in an ever-changing global environment.

The applicant would ideally be able to start working as soon as possible.

If this sounds like you then we encourage you to apply on our website www.icelandair.com/is/um-okkur no later than April 22, 2018.

RESPONSIBILITIES

 Establish and lead cross-functional product teams that are responsible  
for maximizing revenue whilst emphasizing excellent customer experience

 Manage the product lifecycle and engage and collaborate with relevant  
internal and external stakeholders as required at any given time

 Propose improvements to existing ancillary revenues and identify  
new opportunities 

 Plan and oversee implementation and delivery of product initiatives

 Define and monitor performance metrics and generate internal  
reporting for senior management

QUALIFICATIONS

 3+ years of experience as a product or project manager with a proven track 
record of establishing and implementing successful product / project initiatives 

 Excellent communication skills and ability to build trusted relationships

 Strong track record in operating independently and delivering  
outstanding results

 Organizational skills and time management

 Solution-oriented and a highly skilled problem solver 

 Experience working with cross-functional teams

Húsasmiðjuna einkennir 
góður starfsandi og gott 
og öruggt starfsumhverfi

Nánari upplýsingar 
um störfin gefur 
Örvar Geir Örvarsson, 
orvar@husa.is. 
Umsóknir berist fyrir 
23. apríl í netfangið 
atvinna@husa.is
Vinsamlega takið 
fram hvaða starf 
sótt er um.

Við leitum að einstaklingum sem eru söludrifnir með 
ríka þjónustulund og hafa jákvætt hugarfar til þess að 
bætast í hóp frábærra starfsmanna Húsasmiðjunnar.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um. 
Um er að ræða framtíðarstörf og 100% starfshlutfall

Öflugur sölumaður gluggalausna
Um er að ræða spennandi starf fyrir lifandi einstaklinga sem hafa áhuga 
á að takast á við krefjandi verkefni. Sala á gluggalausnum er vaxandi hluti 
af umsvifum fagsölusviðs Húsasmiðjunnar. 

Ábyrgðarsvið
 Ráðgjöf, sala og þjónusta við viðskiptavini
 Tilboðsgerð og öflun viðskiptavina
 Samskipti við erlenda birgja
 Önnur tilfallandi störf  

Hæfniskröfur
 Menntun sem nýtist í starfi, tækni- eða iðnmenntun æskileg
 Reynsla af sölustörfum kostur
 Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
 Gott vald á íslensku og ensku
 Almenn tölvukunnátta

Þjónustulundaður liðsfélagi í þjónustuver
Um er að ræða skemmtilegt starf í líflegu starfsumhverfi Húsasmiðjunnar. 
Í þjónustuveri er lögð rík áhersla á að veita fyrsta flokks þjónustu, 
lausnamiðaða hugsun og jákvætt hugarfar.

Ábyrgðarsvið
 Ráðgjöf og miðlun upplýsinga við viðskiptavini gegnum síma
 Önnur tilfallandi störf  

Hæfniskröfur
 Þekking á byggingavörum æskileg (iðnmenntun kostur)  
 Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
 Stundvísi, jákvæðni og heiðarleiki í starfi
 Gott vald á íslensku
 Almenn tölvukunnátta

Byggjum á betra verði

Spennandi störf í glæsilegri  Fagmannaverslun 
 Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi

sótt er umsótt er um.
nntun kostur)nntun kostur) 

amskiptum



Lausar stöður við leik- og 
grunnskóla á Fljótsdalshéraði

Fljótsdalshérað auglýsir eftir leikskólakennurum   
við  leikskólana Hádegishöfða og Tjarnarskóg  

frá og með næsta skólaári

Menntunar- og hæfniskröfur eru:

Hádegishöfði: 

Tjarnarskógur: 

Við Fellaskóla, Fellabæ eru eftirfarandi störf laus til 
umsóknar frá og með næsta skólaári:

Staða aðstoðarskólastjóra

Staða deildarstjóra sérkennslu

Kennarastöður

Við Egisstaðaskóla eru eftirfarandi störf laus til umsóknar 
frá og með næsta skólaári:

Staða deildarstjóra á yngsta stigi

Kennarastöður

Um allar ofangreidar stöður gildir að launakjör eru sam-
kvæmt viðkomandi kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Nauðsynlegt er að umsækjendur séu liprir í samskiptum og 
æskilegt að þeir hafi gott vald á íslensku. Umsóknir ásamt 
ferilskrá skal senda hlutaðeigandi skólastjórum. 

Umsóknarfrestur er til 2. maí nk.

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

PIPA
R\TBW

A 
 SÍA

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.
Upplýsingar veitir Þórður í síma 575 0000 eða thk@sindri.is 

Umsóknum skal skilað fyrir 25. apríl nk. 

PASSAR ÞÚ Í HÓPINN?

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla, verkfæra og vinnufatnaðar. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 og er hluti af Johan Rönning hf. Hjá félaginu starfa rúmlega 120 starfsmenn í Reykjavík, 
Kópavogi, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi, Grundartanga og á Akureyri. Johan Rönning hefur 8 ár í röð
verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið nafnbótina Fyrirtæki ársins síðastliðin 6 ár.

Reykjavík Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður
Skútuvogur 1 Viðarhöfði 6 Smiðjuvegur 1 Bæjarhraun 12
Sími 575 0000 Sími 575 0060 Sími 567 6000 Sími 575 0040

Fyrirmyndarfyrirtæki VR 8 ár í röð

SINDRI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA SÖLUMENN 
Á VIÐARHÖFÐA OG Í HAFNARFIRÐI

Hæfniskröfur  

SÖLUMAÐUR Í SINDRA VIÐARHÖFÐA 
OG SINDRA HAFNARFIRÐI

Starfslýsing 

Sindri óskar eftir að ráða metnaðarfulla, þjónustulundaða og sveigjan-
lega sölumenn til starfa í verslunum Sindra á höfuðborgarsvæðinu. 
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi störf í góðu starfsumhverfi.

-2017
2014

In 2019, 25 years will have passed since the EEA

Agreement entered into force and the EFTA

Surveillance Authority (ESA) took up its work. In

order to mark the occasion, ESA is looking for an

additional Communications Trainee to work for

eleven months starting in September 2018.  

As the Communications and Events Trainee, you

will help us plan, organise and coordinate events

throughout the year to celebrate and build on the

EEA as it reaches its 25th anniversary. Experience

in event planning and organisation is therefore a

plus. You will also take part in the daily work of the

Communications team in spreading knowledge

about the importance of ESA’s work in safeguarding

the EEA Agreement and all the benefits it brings

European citizens, business and industry. The role

will involve media contact, writing press releases

and delivering presentations about ESA and the

EEA.

ESA monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) in Iceland,

Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal Market of the European Union.

ESA is independent of the States and safeguards the rights of individuals and undertakings under the EEA

Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.  ESA's work helps remove

barriers to trade and open up new opportunities to more than 500 million Europeans, creating jobs and

growth and adding to the international competitiveness of the States.

ESA is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently employs 79 staff mem-

bers of 17 nationalities. 

Communications and Events Trainee 2018/19

EFTA Surveillance Authority (ESA)

A traineeship at ESA is a great way to kick-start your

career. Whether you are pursuing a career in the

public or the private sector, at home or internation-

ally, the experience will prove beneficial. You will

gain valuable work experience by assisting the Head

of Communications and have the opportunity to live

and work in a thriving multicultural environment.

We are looking for engaged young professionals or

recent graduates from Iceland, Liechtenstein and

Norway for our Communications and Events

Trainee.

The TraineeshipDEADLINE FOR APPLICATIONS: 22 April 2018
START DATE: 1 September 2018

For full details of the programme, 

an overview of our favourable conditions

and to apply for this position, visit: 

https://jobs.eftasurv.int



VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við Samiðn, Byggiðn, FIT og Grafíu leitar að ráðgjafa í 100% starf með 
starfsstöð hjá Þjónustuskrifstofu iðnfélaga í Reykjavík. Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt 
tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði. 

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

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

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

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

Nánari upplýsingar um félögin er að finna á samidn.is,
byggidn.is, fit.is og grafia.is og um VIRK á  www.virk.is.

Upplýsingar veitir: Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til 24. apríl 2018.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar sem á kerfis-
bundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfnikröfur starfsins. 

Ráðgjafi á sviði starfsendurhæfingar

SÉRFRÆÐINGUR
Í NETLAUSNUM
 
Við leitum að framsæknum og ábyrgðarfullum sérfræðingi til að sinna 
ráðgjafar- og hönnunarverkefnum ásamt flóknari rekstrarmálum fyrir stærstu 
viðskiptavini okkar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Örn Kærnested, forstöðumaður, 
bjarni.kaernested@origo.is. Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl. 

Sótt er um starfið á vefnum okkar, www.origo.is/atvinna.  

HÆFNISKRÖFUR
  Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði er kostur
  Reynsla af rekstri búnaðar frá Juniper/Cisco/Fortinet/

Lenovo er kostur
 

  Tveggja ára reynsla af netrekstri er skilyrði
 

Á vefnum má einnig finna fleiri spennandi laus störf, þar á meðal sérfræðingur í þjálfun 
mannauðs, kerfisstjóri, þjónustufulltrúi og hugbúnaðarsérfræðingur.



 

 

UMHYGGJA  FAGMENNSKA  ÖRYGGI  FRAMÞRÓUN

FRAMKVÆMDASTJÓRI  
AÐGERÐASVIÐS LANDSPÍTALA

Landspítali leitar að kraftmiklum og reyndum stjórnanda sem hefur brennandi áhuga á að vinna 
með forstjóra að því að byggja upp sterka liðsheild og að framfylgja stefnu, markmiðasetningu og 
framtíðarsýn spítalans. Framkvæmdastjórinn er hluti af framkvæmda stjórn spítalans og heyrir 
beint undir forstjóra. 

Aðgerðasvið rekur m.a. allar skurðstofur Landspítala, gjörgæsludeildir, speglanastofur, svæf-
ingadeildir, Blóðbankann, dauðhreinsun og vöknun. Velta sviðsins er um 9 milljarðar króna og 
stöðugildi um 450. 

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala; www.landspitali.is/mannaudur

þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Þetta er bara eitt af verkefnunum okkar.

Við leitum að fólki frá plánetunni Jörð 
til að mæta áskorunum framtíðarinnar og 
vinna með okkur að fjölbreyttum 
og spennandi verkefnum.

kynntu þér málið nánar á 
www.vso.is

Sérfræðingur í 
landupplýsingatækni
Staðarvalsgreiningar, skipulagsgerð, 
mat á umhverfisáhrifum og fjölbreytt 
greiningarvinna.

Önnur störf
Einnig eru laus störf m.a. á sviði 
verkefnastjórnunar, byggðatækni, 
umhverfismála, burðarvirkjahönnunar 
og hönnunar lagna- og loftræsikerfa. 

Þetta er ekki 
atriði úr nýjustu
Stjörnustríðsmyndinni 

Umsjónarkennari í Laugarnesskóla 

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

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Laugarnesskóli auglýsir starf um sjónarkennara 
skólaárið 2018-2019. 
Laugarnesskóli stendur við Kirkjuteig 24 í Reykjavík og er  
einsetinn grunnskóli fyrir nemendur í 1.-6. bekk.  
Einkunnarorð skólans eru lífsgleði, nám, samvinna, kærleikur 
og ósk. Laugarnesskóli er Réttindaskóli Unicef og kennsluhættir 
einkennast af fjölbreytni þar sem skólinn reynir að koma til móts 
við ólíkar þarfir og áhuga nemenda. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Heiða Bragadóttir 
skólastjóri í síma 411 7444,  
netfang: sigridur.heida.bragadottir@rvkskolar.is

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2018.

Sérdeild Suðurlands 
Setrið Sunnulækjarskóla

Við sérdeild Suðurlands, Setrið Sunnulækjarskóla  
á Selfossi vantar kennara og þroskaþjálfa til starfa.

Sérdeild Suðurlands, Setrið Sunnulækjarskóla, er deild  
í Sunnulækjarskóla sem starfar á grundvelli þjónustu- 
samnings milli Sveitarfélagsins Árborgar, Félags- og 
skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu  
og Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings.

Hlutverk sérdeildar er að veita nemendum með sérþarfir 
á Suðurlandi, fjölbreytt nám í hvetjandi námsumhverfi 
sem tekur mið af þörfum þeirra og stöðu, í samvinnu við 
heimaskóla. 

Sérdeild Suðurlands veitir jafnframt kennslufræðilega 
ráðgjöf til starfsfólks skóla og foreldra á Suðurlandi 
vegna nemenda með sérþarfir sem stunda nám í sínum 
heimaskólum.

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu 
deildarinnar http://setrid.sunnulaek.is/ 

Starfssvið:
 Kennsla og þjálfun með hliðsjón af aðlagaðri skólanám-
skrá 

 Áætlanagerð og nemendaumsjón
 Teymisvinna og teymiskennsla

Menntunar- og hæfniskröfur
 Kennsluréttindi eða BA próf í þroskaþjálfafræðum  
og starfsleyfi sem þroskaþjálfi

 Viðbótarmenntun og reynsla í starfi með nemendum  
með sérþarfir er æskileg

 Góða skipulagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum 
samskiptum

 Lausnamiðuð viðhorf og jákvæðni 
 Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru 
mikilvægir eiginleikar

Umsóknarfrestur er til 24. apríl 2018.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum sendist Kristínu Björk Jóhannsdóttur, 
deildarstjóra kristinbj@sunnulaek.is og Birgi Edwald, 
skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, 
Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Skólastjóri

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

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Securitas óskar eftir metnaðarfullu og þjónustulipru starfsfólki 
í fjölbreytt, krefjandi og skemmtileg verkefni.

Í FORYSTU SÍÐAN 1979

Securitas hefur frá upphafi verið brautryðjandi í öryggisþjónustu og fyrirbyggjandi eftirliti á Íslandi. 
Hjá Securitas er gott mötuneyti, fjölskylduvæn starfsmannastefna og góðir starfsmöguleikar. 
Starfsmannahópurinn samanstendur af skemmtilegu fólki með góða samskiptafærni og ríka þjónustulund.

ÖRYGGISVERÐIR

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir öryggisvörðum í 100% 
störf og hlutastörf auk sumarstarfa í Reykjavík og á Akureyri.

• Yfirumsjón með bókhaldi Securitas og dótturfélaga

• Afstemmingar og útreikningur rekstrar- og efnahagsliða

• Skil á bókhaldi, afstemmdu og uppstilltu uppgjöri mánaðarlega

• Yfirumsjón með launabókhaldi, útreikningur launa, 
 skil á tengdum gjöldum

• Afstemming og skil á virðisaukaskatti

• Önnur störf sem yfirmaður felur viðkomandi

AÐALBÓKARI

Mannaforráð aðalbókara eru allir starfandi bókarar 
Securitas auk launafulltrúa.  

STARFSSVIÐ:

• Ráðgjöf við núverandi og verðandi viðskiptavini Securitas

• Gerð tilboða og eftirfylgni þeirra

• Þátttaka í sýningum, kynningum og söluverkefnum

SÖLUMAÐUR/ÖRYGGISRÁÐGJAFI

Starfið er til framtíðar og mun viðkomandi vera hluti af 
sterkri og metnaðarfullri liðsheild sölu- og ráðgjafasviðs. 

HELSTU VERKEFNI:

• Greining sölutækifæra á fyrirtækjamarkaði

• Öflun nýrra viðskiptavina og stýring viðskiptatengsla

• Skapa og styrkja góð tengsl við núverandi 
 og verðandi viðskiptavini

• Þjónusta við viðskiptavini og tryggja faglega ráðgjöf 
 til fyrirtækja

• Þátttaka í sýningum og söluverkefnum 

• Aðkoma að söluherferðum og markaðsgreiningum

VIÐSKIPTASTJÓRI

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi til starfa sem 
viðskiptastjóri fyrirtækja. Um framtíðarstarf er að ræða.

HELSTU VERKEFNI:

• Eldun á hádegismat fyrir 100-120 manns

• Innkaup fyrir mötuneytið

• Undirbúningur og önnur tilfallandi verkefni 

MATRÁÐUR

Við óskum eftir matráð í 80-100% stöðu til að sjá 
um mötuneytið okkar.  

STARFSSVIÐ:

Þú færð allar upplýsingar um hæfniskröfur á https://securitas.alfred.is 
Finndu starfið sem hentar þér og sendu inn umsókn.
Við förum fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint sakavottorð.

www.securitas.is

• Þjónusta við fatlaða og hreyfihamlaða

• Öryggisgæsla á flugvellinum

• Þjónusta vegna „tapað/fundið“

SUMAR- OG FRAMTÍÐARSTÖRF 

Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI

Mjög fjölbreytt og skemmtileg verkefni á líflegum vinnustað. 

HELSTU VERKEFNI:

RAFVIRKI Á AKUREYRI

Mikil og fjölbreytt verkefni eru framundan og okkur vantar 
fleiri liðsmenn í hressan hóp á Akureyri. Vinnutími frá 08-16. 
Bíll til umráða, vinnuföt og verkfæri. 

SUMARSTÖRF  — ÖRYGGISVERÐIR

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri.



V I L T  Þ Ú  T A K A  Þ Á T T 
Í  A Ð  B Y G G J A  U P P  
A L Þ J Ó Ð A F L U G V Ö L L ?

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 9.  A P R Í L

U M S Ó K N I R :
C A PAC E N T. I S

Helstu verkefni eru m.a. verkefnastjórnun 
hönnunar og framkvæmda, eftirfylgni 
verkáætlana, eftirfylgni samræmingar 
hönnunar og gæðagreining á hönnunargögnum. 

Hæfniskröfur
• Verk- eða tæknifræðimenntun
• Reynsla af verkefnastjórnun  
 í mannvirkjagerð er kostur
• Samskiptahæfni og ögun í vinnubrögðum
• Góð íslensku- og enskukunnátta  
 í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir, 
audur.bjarnadottir@capacent.is.

Helstu verkefni eru m.a. viðhald BIM  
líkanna, CAD teikninga, Landupplýsinga- 
kerfa sem og viðhald annarra gagna sem  
tengjast hönnun og framkvæmdum við  
Keflavíkurflugvöll. 

Hæfniskröfur
• Tækniteiknari eða viðeigandi menntun  
 sem nýtist í starfi
• Haldgóð kunnátta á Autodesk Revit
• Þekking á BIM aðferðafræðinni kostur
• Góð tölvukunnátta er skilyrði
• Góð enskukunnátta er skilyrði

Nánari upplýsingar veitir Jakobína Hólmfríður 
Árnadóttir, jakobina.arnadottir@capacent.is.

Helstu verkefni eru m.a. umsjón og ábyrgð  
á framkvæmdaverkefnum frá hönnun til 
reksturs, skipulagning og yfirumsjón fram-
kvæmdaáætlana auk ábyrgðar á fjármálastjórn 
framkvæmdaverkefna. 

Hæfniskröfur
• Framhaldsmenntun í verk- eða tæknifræði
• Víðtæk reynsla af verkefnastjórnun  
 í mannvirkjagerð
• Reynsla eða menntun í fjármálum  
 í mannvirkjagerð
• Reynsla af verkefnum með hátt flækjustig
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir Jakobína Hólmfríður 
Árnadóttir, jakobina.arnadottir@capacent.is.

V E R K E F N A S T J Ó R I 
B I MT Æ K N I T E I K N A R IS T A Ð A R S T J Ó R I 

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

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



Maren og Jón Kolbeinn starfa  
sem  verkfræðingar hjá Isavia  
og vinna að uppbyggingu 
Keflavíkurflugvallar.  

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

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

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

Helstu verkefni eru m.a. umsjón og ábyrgð  
á framkvæmdaverkefnum frá hönnun til  
reksturs, þ.e. vegagerð, flughlöð og akbrautir.

Hæfniskröfur
• Verk- eða tæknifræðimenntun
• Reynsla af hönnun og eftirliti  
 í vegagerð
• Reynsla af verkefnastjórnun  
 í mannvirkjagerð er kostur
• Samskiptahæfni og ögun í vinnubrögðum
• Góð íslensku- og enskukunnátta  
 í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir, 
audur.bjarnadottir@capacent.is.

Helstu verkefni eru m.a. að samræma utanum-
hald verklegra framkvæmda sem eru í hönnun 
og framkvæmd í samstarfi við verkefnastjóra 
og verkefnastjórn. 

Hæfniskröfur
• Framhalsmenntun í verk- eða tæknifræði,  
 eða verkefnastjórnun 
• Reynsla af fjárfestingarverkefnum  
 og verkefnisáætlunum
• Reynsla af skýrslugerð
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði  
 í vinnubrögðum
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir, 
audur.bjarnadottir@capacent.is.

V E R K E F N A S T J Ó R I  
F R A M K V Æ M D A

V E R K E F N A S T J Ó R I  
S A M R Æ M I N G A R

Sérfræðingar í   
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 



Menntaskóli Borgarfjarðar  
auglýsir eftirfarandi starf: 

Menntaskóli Borgarfjarðar auglýsir eftir íslenskukennara í að 
lágmarki 80% stöðu (eða samkvæmt vinnumati) næstkomandi 
skólaár 2018-2019. Möguleiki er á áframhaldandi ráðningu. 
Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi skilyrði. Laun greiðast 
samkvæmt kjarasamningi KÍ.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast Guðrúnu Björgu Aðalsteinsdóttur skólameistara í 
netfangið gudrunbjorg@menntaborg.is

Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar í síma 433-7700.

Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi 1. maí 2018. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Málmblásturskennari 
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa málm-
blásturskennara í allt að 10 klst. á Selfossi frá hausti 2018. 

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 Tónlistarkennaramenntun
 Reynsla af tónlistarkennslu æskileg
 Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum

Upplýsingar gefa Helga Sighvatsdóttir skólastjóri í síma  
861-9687 eða Jóhann Stefánsson aðstoðarskólastjóri í síma 
864-1235. Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2018.  
Umsóknir sendist á netfang skólans tonar@tonar.is

Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til  
helga@tonar.is og joi@tonar.is.

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins með 
starfsemi á 12 kennslustöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 600 og um 
30 kennarar starfa við skólann.

Malbikunarstöðin Höfði HF

Malbikunarstöðin Höfði h.f. óskar eftir:
Vélamönnum til vinnu hjá  

malbikunarstöðinni.

Upplýsingar veitir verkstjóri í síma 693 5870  
milli kl. 7.30 og 17.00 virka daga.

Vélamenn óskast

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Menntunar- og hæfniskröfur:

Kópavogsbær 
óskar eftir deildarstjóra gatnadeildar

Helstu verkefni

Frekari upplýsingar

steingr@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið

www.kopavogur.is

Hæfniskröfur
 Reynsla af lagerstörfum eða menntun 
 sem nýtist í starfi æskileg 
 Heiðarleg og áreiðanleg vinnubrögð
 Almenn tölvuþekking
 Góð íslensku- og enskukunnátta
 Geta sýnt frumkvæði og unnið sjálfstætt
 Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
 Góð þjónustulund
 Gilt bílpróf

Stutt lýsing á starfi
 Móttaka og upptaka vörusendinga
 Lagerþjónusta við sölumenn varahluta
 Pökkun og útsending varahluta 
 til viðskiptavina
 Útkeyrsla varahluta til viðskiptavina
 Vörutalningar
 Önnur almenn lagerstörf

Vinnutími er alla virka daga frá 08.00-17.10. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Sæktu um núna á brimborg.is. Umsóknarfrestur er til 22. apríl. 

LAGERSTARFSMAÐUR HJÁ BRIMBORG
Brimborg leitar að traustum starfsmanni í framtíðarstarf á varahlutalager 
fyrirtækisins í Reykjavík. Lágmarksaldur 20 ár. 
Gakktu í hóp góðra starfsmanna og sæktu um núna. 

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og 
bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi 
þjónustu. Bílaleigurnar Dollar og Thrifty eru hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er 
að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.



Örtækni - Ræsting
Starfsfólk óskast í sumarafleysingar til 

almennra ræstingarstarfa. 
Færni í íslensku og reynsla af ræstingum nauðsyn. 

Ráðningartíminn er 3 mánuðir (maí-júlí). 

Áhugasamir sendi tölvupóst á thorsteinn@ortaekni.is

Rafvirki óskast 
Leitum að hressum og skemmtilegum rafvirkja.  
Stundvísi, frumkvæði og drifkraftur æskilegur

Umsóknir og ferilskrá sendist á sigurjon@elektrus.is 
Upplýsingar í síma 895 1580

Prentmet á Selfossi óskar eftir grafískum miðlara/prentsmið 
í 100% starf.  Starfið er aðallega fólgið í umbroti og aðstoð 
við að skrifa og afla frétta  í miðlana okkar, fréttablaðið 
 Dagskrána og DFS.is. Við leitum að starfskrafti sem er góður 
í upplýsingatækni og hefur gott vald á íslenskri tungu. 
Góð þekking á Adobe forritunum  InDesign, Photo shop og 
Illustrator er mikilvæg. Sveinspróf í grafískri miðlun/prent-
smíði eða sambærileg menntun er æskileg. Þjálfun í boði 
fyrir rétta aðila. Vinnutími er kl. 8:00–16:00. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf um miðjan júlí 2018.
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri mannauðs-
mála, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601.  Atvinnuumsókn 
er á www.prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn/

Umsóknarfrestur er til 26. apríl nk.
Prentmet er framsækið fyrirtæki sem býður 
upp á heildarlausnir og hágæða prentun þar 
sem hraði, gæði og persónuleg þjónusta fara 
vel saman í framleiðslunni. Lögð er áhersla á að 
starfsfólki líði vel á vinnustað.

GRAFÍSKUR MIÐLARI / 
PRENTSMIÐUR 

ÓSKAST Á SELFOSS

S. 5 600 600 - www.prentmet.is

Starfsmaður
í véladeild

Héðinn hf. leitar að starfsmanni í spennandi 
starf á vélaverkstæði fyrirtækisins. 

Starfið felur í sér almenna suðuvinnu, viðgerðir 
og uppsetningu á búnaði í samvinnu við 

Rolls-Royce þjónustu fyrirtækisins. 

Við hvetjum þig til að sækja um ef þú hefur 
áhuga á að starfa við fjölbreytt verkefni með 

öflugum og skemmtilegum hópi starfsmanna.

Mikilvægt er að hafa góða reynslu af almennri 
suðuvinnu, rörasmíði og tala íslensku.

Nánari upplýsingar veitir 
eddi@hedinn.is 

eða í síma 660 2138

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Fullnaðarpróf í lögfræði
• Starfsreynsla af lögmannsstofu eða úr 
  sambærilegu starfi
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Metnaður til að takast á við krefjandi starf
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð almenn tölvukunnátta
• Lögmannsréttindi eru kostur

Lögfræðingur á 
lögfræðisvið Kviku banka

Helstu verkefni eru: 
Almenn lögfræðiþjónusta við önnur svið 
bankans, s.s. lögfræðileg greining, ráðgjöf og 
skjalagerð. Verkefni eru fjölbreytt og varða 
m.a. ýmis svið fjármuna- og félagaréttar.
 

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl nk. Nánari upplýsingar á kvika.is

Við leitum að öflugum einstaklingi 
til starfa á lögfræðisviði.

Líftryggingaumboð Íslands leitar að  
öflugum símsölumanni í sumarstarf! 

Starfið er mjög vel greitt fyrir rétta sölumanninn. 

Sendu inn umsókn á netfangið helgi@liftrygging.is  
og við höfum samband.
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Embætti skólameistara  
Fjölbrautaskólans við Ármúla

Auglýst er laust til umsóknar embætti skólameistara 
Fjölbrautaskólans við Ármúla.

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

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018.

Söluráðgjafi
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknum ásamt ferislskrá skal skilað á tölvupósti til  
idex@idex.is fyrir 20.04.2018.

Skeljungur óskar eftir
meiraprófsbílstjóra!
Skeljungur óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra 
á rekstrarsvið á Akureyri og í Reykjavík í sumarafleysingar.
 

Við leitum að dugmiklu fólki á öllum aldri jafnt konum sem körlum til að sinna 
afgreiðslu, dælingu og dreifingu eldsneytis til viðskiptavina Skeljungs. Um 
skemmtilegt og fjölbreytt starf er að ræða.  Markmið Skeljungs er að hafa 
innanborðs áhugasamt, hæft starfsfólk sem sýnir frumkvæði og metnað í starfi 
og tekur virkan þátt i að gera félagið sífellt betra.
 
Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 25 apríl. 

Sótt er um starfið á vef Skeljungs www.skeljungur.is/starf

Nánari upplýsingar veitir 
Pétur Gísli Jónsson í síma 444 3059
eða á netfangið pgj@skeljungur.is

www.skeljungur.is

Starfsmenn óskast
Verkamenn, smiðir, járnamenn og einnig  

vana menn til utanhússklæðninga. 

Upplýsingar sendist á netfangið:   
111@simnet.is

Við viljum ráða annan sjóntækjafræðing 

í teymið okkar 

 Samkeppnishæf laun

 Sveigjanlegan vinnutíma

 Tækifæri til starfsþróunar á öllum sviðum vöruhússins

Í sjóntækjadeild Costco leggjum við áherslu á framúrskarandi þjónustu við 
meðlimi okkar og faglega ráðgjöf um allt sem viðkemur sjóntækjum. 
Costco býður:

Ef þér finnst þetta vera rétta tækifærið fyrir þig, vinsamlegast sendu ferilskrána þína til: 

Ste McClay hjá sjóntækjadeildinni í Bretlandi 
netfang: smcclay@costco.co.uk 

GAKKTU TIL LIÐS 
VIÐ OKKUR!

SJÓNTÆKJAFRÆÐINGUR

Staða skólastjóra Tónmenntaskóla 
Reykjavíkur er laus til umsóknar.

Tónmenntaskóli Reykjavíkur er næstelsti tónlistarskóli 
í Reykjavík, stofnaður árið 1953 af dr. Heinz Edelstein. 
Skólastjóri veitir skólanum faglega forystu og ber 
ábyrgð á daglegum rekstri hans og fjárreiðum. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands 
Íslands/Félags íslenskra hljómlistarmanna.

Umsækjandi þarf helst að geta hafið störf þann  
1. ágúst 2018.

Starfssvið
 Fagleg umsjón með skólastarfi
 Daglegur rekstur skólans
 Fjárhagsáætlanagerð, eftirfylgni og uppgjör
 Samskipti við yfirvöld

Menntunar- og hæfniskröfur
 Háskólamenntun á sviði tónlistar
 Reynsla af tónlistarkennslu og tónlistarflutningi
 Menntun og/eða reynsla af stjórnun og rekstri
 Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun
 Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót
 Góð íslenskukunnátta í talmáli og ritmáli
 Góð tölvufærni

Umsóknum fylgi ítarleg starfsferilskrá ásamt greinargerð 
þar sem kemur fram ástæða umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi til starfsins. Umsókn skal fylgja listi 
yfir meðmælendur. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl

Umsókn skal senda á netfang skólans:  
tms@tonmenntaskoli.is 

Skólastjóri 
Tónmenntaskóla Reykjavíkur

 14 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 4 .  A P R Í L  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Deildarstjóri fjárstýringar
Fjarskipta- og fjölmiðlafyrirtækið Sýn leitar nú að kraftmiklum og reynslumiklum 
einstaklingi til að sinna starfi deildarstjóra fjárstýringar. Sýn er nýtt heiti á sameinuðu 
félagi Vodafone og 365 miðla. Helstu verkefni snúa að lausafjárstýringu félagsins, 
utanumhaldi um sjóðsstreymisspá og gjaldeyrisjöfnuð ásamt því að bera ábyrgð á 
innheimtu félagsins. Viðkomandi mun einnig sjá um stýringu einingarinnar og 
starfsmannamál ásamt ýmsum öðrum fjármálatengdum verkefnum.

Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl nk.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á radningar.syn.is

Staða skólastjóra við Réttarholtsskóla

Skóla- og frístundasvið

Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Réttarholtsskóla.
Réttarholtsskóli er í Bústaðahverfi í Reykjavík og er unglingaskóli fyrir nemendur í 8.-10. bekk. Í skólanum eru um 400 nemendur 
og starfsmenn eru liðlega 50. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. 
Einkunnarorð skólans eru virðing – virkni – vellíðan og áhersla er lögð á að bjóða nemendum upp á nám við hæfi, fjölbreytt 
námsval og skólaanda sem einkennist af virðingu, jákvæðni og samvinnu allra sem skólanum tilheyra. Skólinn er þátttakandi í 
Olweusaráætluninni gegn einelti og kannanir hafa ítrekað leitt í ljós góðan árangur á því sviði. Skólinn er í grónu hverfi og gott 
samstarf er við foreldra og nærumhverfi.

Mikilvægt er að skólastjóri hafi skýra sýn á leiðir sem hann vill fara til að viðhalda jákvæðum skólabrag og vinna að vellíðan og 
velferð allra nemenda.

Leitað er að einstaklingi sem veitt getur skólasamfélaginu öllu, nemendum jafnt sem starfsfólki, virka og öfluga forystu og 
verið fyrirmynd um vandvirkni, metnað og áherslu á árangur.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu 
hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s.ráðningum, vinnu  -
tilhögun og starfsþróun.
Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.
Frumkvæði, skipulagshæfni og metnaður í starfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla 
á grunnskólastigi.
Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar 
í skólastarfi.
Stjórnunarhæfileikar.
Færni í áætlunargerð og fjármálastjórnun.
Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða 
framsækna skólaþróun.
Lipurð og hæfni í samskiptum.

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

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2018. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélag og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands.  
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411-1111. Netföng: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is 

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

Uppsetning 
og viðhald á

iðnaðarhurðum

 joi@hedinshurdir.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



JARÐVINNUVERKSTJÓRI

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

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

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

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

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

Nánari upplýsingar veitir Árni Valur Garðarsson í síma 
660 8158.  Umsóknir óskast lagðar inn í gegnum heima-
síðu ÍAV, www.iav.is

Jarðvinnuverkstjóri sinnir eftirfarandi þáttum:

- Stjórnar framkvæmdum á verkstað og sér um skipulagningu
   vinnusvæðis, aðstöðusköpun o.fl.
- Hann ber ábyrgð á að framkvæmd sé í samræmi við
   uppdrætti, lög og reglugerðir ásamt því að hafa ábyrgð á
   öryggis-, heilbrigðis- og umhverfisáætlun.
- Áætlanagerð og samskipti við undirverktaka.
- Skráning tækja og útfylla dagskýrslur o.fl.
- Ásamt fleiri atriðum sem snúa að rekstri vinnustaða.

Hæfnikröfur og reynsla:

- Reynsla af stjórnun jarðvinnuframkvæmda
- Þekking á vélum og tækjum í mannvirkjagerð
- Hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af mannaforráði
- Menntun sem nýtist í starfi
- Frumkvæði og sjálfstæði
- Þekking á tölvuforritunum Word og Excel

ÍAV leitar að stundvísum og metnaðarfullum starfsmanni. Við 
höfum uppá að bjóða fyrsta flokks vinnuaðstöðu, hvetjandi 
vinnuumhverfi og góðan hóp starfsmanna með mikla reynslu.

Vegna aukinna umsvifa og góðrar verkefnastöðu óskar ÍAV 
eftir að ráða jarðvinnuverkstjóra til starfa. Um er að ræða 
framtíðarstaf.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106Við breytum vilja í verk

 REKTOR  
VIÐ LANDBÚNAÐARHÁSKÓLA  
ÍSLANDS
Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, 
kennslu og nýsköpun á sviði auðlinda- og umhverfisfræða, 

heildstæðrar landnýtingar, landslagshönnunar og skipulags. 
Skólinn leggur áherslu á fjölbreyttar rannsóknir og nám sem 

mæta þörfum atvinnulífs, í samvinnu við fyrirtæki, stofnanir og 
félagasamtök.

Landbúnaðarháskólinn starfar í tveimur deildum: Starfsmenntadeild á framhaldsskólastigi  
 

 
 

 

 

 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

 

UMSÓKN SKAL FYLGJA:

 

Umsóknarfrestur er til 13. maí nk. Umsóknir berist Landbúnaðarháskóla Íslands merktar: 

 

 

 
 

 
í síma 843-5310 og á netfanginu arnag@lbhi.is 

Landbúnaðarháskóli Íslands stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur konur jafnt sem karla til  

h
Skó

mæta
fél

Rekstraraðili óskast

Skeljungur hf. auglýsir eftir aðila til að taka við rekstri verslunar 
fyrirtækisins við bensínstöð Orkunnar á Fáskrúðsfirði.

Um er að ræða sjálfstæðan rekstur og umsjón með bensínstöð.

Hér er á ferðinni spennandi tækifæri fyrir traustan aðila með 
áhuga á fjölbreyttu starfi í beinum samskiptum við viðskiptavini.

Reynsla af rekstri æskileg.

Nánari upplýsingar veitir 
Logi L. Hilmarsson í síma 444 3000 eða 
á netfangið llh@skeljungur.is

Meiriháttar góð
sumarvinna!
Rauði krossinn á Íslandi leitar að 
góðu fólki á aldrinum 20–30 ára til 
að starfa með félaginu í sumar. Um 
er að ræða vinnu hálfan daginn sem 
felur í sér söfnun MANNVINA – sem 
eru styrktarfélagar Rauða krossins. 

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á 
mannúðarmálum, hafa góða fram-
komu, vera jákvæð(ur) og geta unnið 
sjálfstætt. Þekking og reynsla af 
störfum Rauða krossins er kostur.

Vinsamlega sendið umsókn 
með ferilskrá og meðmælum á 
johannagud@redcross.is fyrir 
24. apríl. Fyrirspurnir sendist 
á sama netfang.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 
auglýsir þrjár stöður yfirhjúkrunar-

fræðinga lausar til umsóknar. 

Leitað er eftir metnaðarfullum  
og áhugasömum stjórnendum.

HSN Húsavík - Yfirhjúkrunarfræðingur á sjúkradeild
HSN Húsavík - Yfirhjúkrunarfræðingur í Hvammi heimili
                           aldraðra á Húsavík
HSN Húsavík - yfirhjúkrunarfræðingur á hjúkrunardeild

Störfin veitast frá 1. ágúst 2018 eða eftir samkomulagi.
Nánari upplýsingar er að finna á www.starfatorg.is og 
heimasíðu HSN www.hsn.is/laus störf 

Umsóknarfrestur er til 23. apríl 2018.

Nánari upplýsingar:
Áslaug Halldórsdóttir yfirhjúkrunarfræðingur svæðis í síma 
464 0514/860 7736, netfang aslaug.halldorsdottir@hsn.is

Guðný Friðriksdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma  
860 7750, netfang gudnyf@hsn.is 



Hagstofa Íslands
leitar að metnaðarfullu og áhugasömu starfsfólki

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

Sérfræðingur á efnahagssviði
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í vísitöludeild.
Deildin sér um útreikning verðvísitalna, úrvinnslu útgjaldarannsóknar og alþjóðlegan 
verðsamanburð.
Starfið felur í sér vinnu við mælingu og útreikning verðvísitalna og annarrar verðtölfræði. 
Þar má nefna vísitölu byggingarkostnaðar, vísitölu framleiðsluverðs og vísitölu neysluverðs. 
Starfið felur að auki í sér samskipti við gagnaveitendur, meðhöndlun stórra gagnasafna, 
framleiðsluferla, þjónustu við notendur og kynningu á aðferðafræði. Viðfangsefnin eru 
fjölbreytt og fela í sér mikil samskipti við innlenda og erlenda aðila.

HÆFNISKRÖFUR
 Háskólapróf í verkfræði, stærðfræði, hagfræði eða önnur sambærileg menntun sem veitir  

 sterkan grunn í greiningu. Framhaldsmenntun er kostur.
 Þekking á vísitölufræðum er kostur
 Þekking á vinnslu gagnagrunna (t.d. SQL)
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu 
 Forritunarkunnátta er kostur
 Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi
 Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
 Frumkvæði  og agi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Arnar Þórðarson í síma 5281000.

Gagnagrunnssérfræðingur (e. data engineer)
Hagstofa Íslands leitar að sérfræðingi til að taka þátt í uppbyggingu gagnainnviða og 
gagnamiðlunar stofnunarinnar, Gagnagrunnssérfræðingur mun sinna hönnun og þróun 
gagnagrunna ásamt úrvinnslu- og miðlunarferlum miðað við ytri og innri þarfir notenda. Að 
auki felst í starfinu almenn hugbúnaðarþróun meðal annars til að auka sjálfvirkni ýmissa 
keyrslna ásamt rekstri gagnagrunnsþjóna. 

HÆFNISKRÖFUR
 Geta til að sökkva sér í og leysa upplýsingatæknivandamál
 Þekking og reynsla af almennt viðurkenndum venjum í hugbúnaðarþróun
 Þekking og reynsla af notkun og rekstri mismunandi gagnagrunnslausna
 Þekking á gæðaferlum í innlestrarferlum og gagnagrunnsvinnslu er æskileg
 Þekking á tæknilegri högun almennra gagnagrunnskerfa er æskileg
 Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa er æskileg
 Þekking og reynsla af vöktunarkerfum og samskipanastjórnunartólum  

 (e. configuration management tools) er æskileg
 Þekking og reynsla af vélrænu gagnanámi (e. machine learning) er mikill kostur
 Þekking og reynsla af rekstri netþjóna er kostur
 Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi er kostur 
 Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar

Viðmótsforritari (e. frontend developer)
Starfið felst í þróun og viðhaldi notendaviðmóts í veflausnum Hagstofu Íslands. 
Starfsmaðurinn mun sinna hönnun notendaupplifunar (e. user experience) og notenda-
viðmóta (e. user interface) ásamt framendaforritun (e. frontend development) og gag-
naframsetningu. Notendaviðmótin einskorðast nær eingöngu við veflausnir.

HÆFNISKRÖFUR
 Geta til að sökkva sér í og leysa upplýsingatæknivandamál
 Þekking og reynsla af gagnvirknis- og viðmiðmótshönnun
 Þekking á vefstöðlum
 Þekking og reynsla af almennt viðurkenndum venjum í hugbúnaðarþróun
 Þekking og reynsla af vafraforritunarmálum, þ.m.t. umbreytt mál (e. transpiled)
 Þekking og reynsla af mælingum á hegðun vefnotenda er æskileg
 Þekking og reynsla af upplýsingahögun og –hönnun, sér í lagi efnisuppbyggingu og  

 framsetningarreglum er æskileg
 Þekking og reynsla af gagnaframsetningu er æskileg
 Þekking og reynsla á svargæfri vefhönnun (e. responsive web design) er æskileg
 Þekking og reynsla af smíðispípum (e. build pipelines) fyrir framendavirkni og bestun fyrir  

 vefi (e. web performance) er æskileg
 Háskólapróf í tölvunarfræði, grafískri hönnun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi  

 er kostur 
 Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar

Með umsóknum skal fylgja dæmi um viðmótshönnun sem umsækjandi útfærði (ekki er 
gerður greinarmunur á raunverulegu dæmi í notkun eða tilbúningi).

Kerfisstjóri
Hagstofa Íslands leitar eftir kerfisstjóra til starfa. Starfið felst í teymisvinnu við rekstur og 
áframhaldandi uppbyggingu á tölvuumhverfi Hagstofunnar. Kerfisstjóri mun sinna rekstri 
útstöðva og þjónustu við starfsmenn auk þess að koma að rekstri netþjóna og fjölbreyttra 
kerfislausna sem eru nauðsynlegar daglegum rekstri Hagstofunnar. Starfið krefst þess 
að sá sem því sinnir hafi að bera vilja til að læra á nýjar lausnir og aðferðir og kynna sér í 
dýpt eldri lausnir. Að auki er mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hóp og eigi 
auðvelt með að starfa með öðrum.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
 Þekking og reynsla af rekstri vélbúnaðar fyrir útstöðvar
 Reynsla af rekstri tölvukerfa í sýndarumhverfi er æskileg
 Þekking og reynsla af uppsetningu og rekstri GNU/Linux og Microsoft Windows stýrikerfa  

 er æskileg
 Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa og viðeigandi fyrirbyggjandi aðferðum
 Þekking og reynsla af vöktunarkerfum og samskipanastjórnunartólum (e. configuration   

 management tools) er æskileg
 Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræðimenntun eða önnur sambærileg menntun  

 er kostur
 Skipulögð og öguð vinnubrögð
 Þjónustulund, færni í mannlegum samskiptum og samstarfshæfni
 Hreint sakavottorð

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. 
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Helga Hauksdóttir í síma 528-1000.

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

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.
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Embætti rektors  
Menntaskólans við Hamrahlíð

Auglýst er laust til umsóknar embætti rektors Mennta-
skólans við Hamrahlíð. 

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

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018

Sölustjóri fasteigna
Öflug og rótgróin fasteignasala leitar að löggiltum 
fasteigna sala til starfa sem sölustjóri. Í starfinu felst 
auk almennrar sölumennsku stjórnun á og umsjón með 
söludeild fyrirtækisins. Viðkomandi þarf að vera góður 
sölumaður með leiðtoga  og samskiptahæfileka. Þóknun 
er tengd heildarveltu fyrirtækisins. Allar umsóknir eru að 
sjálfsögðu trúnaðarmál. 

Löggiltir fasteignasalar vinsamlegast sækið um á net-
fangið box@frett.is merkt „Sölustjóri fasteigna“ .

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
• Kennsluráðgjafi í tölvu- og 
 upplýsingatækni
• Umsjónarmaður tómstundaheimilis

Garðaskóli
• Kennari í hönnun og smíði

Hofsstaðaskóli
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi

Urriðaholtsskóli
• Deildarstjórar á leikskólastig
• Leikskólakennarar á leikskólastig
• Starfsfólk á leikskólastig
• Umsjónarmaður frístundastarfs
• Þroskaþjálfi á leikskóla- og yngsta stig

Bæjarból
• Deildarstjóri
• Starfsfólk

Kirkjuból
• Leikskólakennari eða þroskaþjálfi

Móaflöt - skammtímavistun fyrir
fötluð börn og ungmenni
• Starfsmaður

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

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

LAUS ER TIL UMSÓKNAR 
STAÐA FRAMKVÆMDASTJÓRA 
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVARINNAR 
ÁRSELS

Frístundamiðstöðin Ársel er staðsett við Rofabæ í  Reykjavík 
og þar vinna rúmlega 80 starfsmenn með fjölbreyttan bakgrunn. 
Í Árseli er boðið upp á fjölbreytta og heildstæða frístundaiðju fyrir íbúa  
í Árbæ, Grafaholti, Norðlingaholti og Úlfarsárdal. 

Gildi Ársels eru fjölbreytni, traust og samvinna.

Frístundamiðstöðin Ársel starfrækir þrjár félagsmiðstöðvar fyrir unglinga á aldrinum 
10-16 ára; Fókus í Grafarholti, Tíuna í Árbæjarhverfi og Holtið í Norðlingaholti. Ársel hefur 
einnig umsjón með fjórum frístundaheimilum, Töfraseli við Árbæjarskóla, Stjörnulandi við 
Ingunnarskóla, Fjósinu við Sæmundaskóla og Víðiseli við Selásskóla.
  
Framkvæmdastjóri stýrir stjórnendateymi frístundamiðstöðvar borgarhlutans, tekur þátt í stefnumörkun 
frístundastarfs og innleiðir stefnur og ákvarðanir yfirstjórnar sviðsins. Í stjórnendateymi frístundamið- 
stöðvarinnar eru deildarstjóri barnastarfs, deildarstjóri unglingastarf og fjármálastjóri ásamt 
framkvæmdastjóra. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur 
víðtæka þekkingu og reynslu af frístundastarfi og metnaðarfulla sýn á frístundaþjónustu borgarinnar.

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ:
•  Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi Ársels.
•  Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum og starfsþróun.
•  Þróa áfram markvisst frístundastarf í Árbæ, Grafarholti, Norðlingaholti og
 Úlfarsárdal þar sem heilbrigði og vellíðan er í forgrunni. 
•  Leiða uppbyggilegt og faglegt frístundastarf fyrir börn, unglinga og ungmenni, þar sem gildi virkrar 
 þátttöku, uppeldis, óformlegs náms og forvarna eru í fyrirrúmi. 
•  Leiða og efla samráð og samstarf í frístundastarfi við stofnanir og félagasamtök í borgarhlutanum.

HÆFNIKRÖFUR:
•  Háskólapróf  á sviði uppeldismenntunar, s.s. tómstunda- og félagsmálafræði eða sambærileg menntun.  
•  Meistarapróf á sviði uppeldismenntunar, stjórnunar eða sambærileg menntun 
 auk víðtækrar starfs- og stjórnunarreynslu á sérsviðinu. 
•  Reynsla af rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
•  Víðtæk þekking og reynsla af frítímastarfi og af starfi  með börnum og unglingum.
•  Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
•  Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða í frístundastarfi og leiða framsækna frítímaþjónustu.
•  Lipurð og hæfni í samskiptum.
•  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
•  Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsókn fylgi greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á starfsemi frístundamiðstöðva, yfirlit yfir nám og 
fyrri störf, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2018.

Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf 

Nánari upplýsingar veitir Soffía Pálsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu frístundamála, sími 411-1111. 
Netfang: soffia.palsdottir@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.

FRAMKVÆMDASTJÓRI 
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
ÁRSEL

 18 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 4 .  A P R Í L  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Ferðafulltrúi 
Starfssvið

 Gerð tilboða, bókanir og úrvinnsla 
ferðagagna

 Samskipti við leiðsögumenn og birgja
 Almenn skrifstofustörf, símsvörun og 
meðhöndlun fyrirspurna

Hæfniskröfur

 Reynsla af ferðaskrifstofustörfum 
æskileg

 Góð enskukunnátta skilyrði
 Rík þjónustulund og samskiptafærni
 Góð almenn tölvukunnátta
 Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð  
vinnubrögð

Um er að ræða fullt starf, hlutastarf 

og/eða sumarstarf.

Bifvélavirki 
Starfssvið

 Almennar viðgerðir
 Innkaup á varahlutum og rekstrarvörum
 Mótun og framfylgd viðgerðaráætlana
 Umsjón með fyrirbyggjandi viðhaldi

Hæfniskröfur

 Próf í bifvélavirkjun 
 Færni í bilanagreiningu og  
bifreiðaviðgerðum

 Reynsla af vinnu við vöru- og  
rútubifreiðar kostur

 Stjórnunarreynsla æskileg
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 Góðir samskipta- og samstarfs- 
hæfileikar

Frekari upplýsingar um störfin veitir  
Haraldur Þór Teitsson,  
framkvæmdastjóri í síma 515 2700.

Vinsamlega sendið ferilskrá með  
tölvupósti á info@teitur.is. Öllum  
umsóknum verður svarað og  
fullum trúnaði heitið.

Um fyrirtækið

Teitur Jónasson ehf. er fjölskyldufyrirtæki 
sem hefur verið starfrækt frá árinu 1963. 
Hjá fyrirtækinu starfa 50 starfsmenn og 
rekur það 40 hópferðabíla. Teitur tekur á 
móti um 40.000 ferðamönnum ár hvert 
sem koma flestir frá Þýskalandi, Bretlandi, 
Kína og Norðurlöndunum. 

Einkunnarorð 

Teits eru þjónusta, 

traust og ánægja.

Teitur óskar eftir að  
ráða í eftirfarandi störf

Umsóknarfrestur er til  
og með 23. apríl nk.

Biskup Íslands auglýsir eftir verkefnisstjóra á sviði samskiptamála. 
Verkefnisstjórinn ber ábyrgð á framkvæmd samskiptastefnu þjóðkirkjunnar, mótun verkferla er varða upplýsingamiðlun biskupsstofu 
og á vettvangi stofnana kirkjunnar svo og uppbyggingu tengslanets. Leitað er eftir einstaklingi er býr yfir framúrskarandi samskipta-
færni, ástríðu gagnvart viðfangsefninu, drifkrafti og einurð. Starfsaðstaða verkefnisstjóra verður á biskupsstofu. 

Helstu verkefni 

samráði við útgáfustjórnir 

upplýsinga

og miðlun efnis 

Hæfniskröfur

reynsla af miðlun upplýsinga eftir ólíkum boðleiðum. 

starfi er kostur

Verkefnisstjóri  
á sviði samskiptamála

Nánari upplýsingar um starfið er að fá á Biskupsstofu  
í síma 528 4000.

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2018.

Sótt er um starfið rafrænt á vef kirkjunnar www.kirkjan.is 

rafrænu formi. 

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir 
bílar frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og 
bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi 
þjónustu. Bílaleigurnar Dollar og Thrifty eru hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt 
er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

VÖRUSTJÓRI BÍLA 
– FYRIR FORD OG VOLVO hjá brimborg
Brimborg, eitt stærsta bifreiðaumboð landsins, leitar að metnaðarfullri 
manneskju í nýtt starf vörustjóra Ford og Volvo. Við leitum að manneskju með 
góða menntun og/eða reynslu sem er tilbúin að takast á við krefjandi starf á 
síbreytilegum bílamarkaði.

HÆFNISKRÖFUR
 Viðskipta- eða verkfræðimenntun eða reynsla 

eða önnur menntun sem nýtist í starfi
 Þekking á Excel, Word, Dynamics AX/Navision, 

CRM og vefumsjónarkerfum
 Sýna frumkvæði og geta unnið sjálfstætt
 Skipulagshæfileikar
 Framúrskarandi samskiptahæfileikar og 

þjónustulund
 Gilt bílpróf
 Góð íslensku- og enskukunnátta 

(dönskukunnátta kostur)

Stutt starfslýsing
Starfið heyrir beint undir framkvæmdastjóra 

viðskiptasviðs Ford og Volvo hjá Brimborg og 

felur m.a. í sér: 
 Reglulega greiningu á bílamarkaði
 Uppsetningu og viðhald vöruskrár
 Þátttöku í áætlanagerð
 Pantanir bíla og sérpantanir
 Viðhald og eftirfylgni pantana
 Skipulag og umsjón með flutningsferli frá 

verksmiðjum
 Viðhald vöru- og verðupplýsinga

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 23. apríl næstkomandi.

Líftryggingaumboð Íslands leitar að  
öflugum símsölumanni í sumarstarf! 

Starfið er mjög vel greitt fyrir rétta sölumanninn. 

Sendu inn umsókn á netfangið helgi@liftrygging.is  
og við höfum samband.
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Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir 
eftirfarandi störf laust til umsóknar

Grunnskólinn á Hólmavík 

Lausar stöður við Grunnskólann  
á Hólmavík 2018-2019

 
-

 Um er að ræða samkennslu í 1. – 2. bekk. Allar almen-
nar kennslugreinar en áhersla er lögð á þemabundin 
verkefni

 Um er að ræða samkennslu í 5. – 7. bekk. Meðal 
kennslugreina: íslenska, tungumál, stærðfræði og 
náttúrugreinar og áhersla á þemabundin verkefni. 

 Um er að ræða skólaíþróttir og sund og þjálfun íþrótta-
greina í samstarfi við íþróttahreyfinguna.

Umsækjendur þurfa að hafa kennsluréttindi í grunnskóla. 
Leitað er eftir einstaklingum með góða skipulagshæfileika 
og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af sam-
kennslu árganga og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir 
eiginleikar. Umsækjendur skulu hafa hreint sakavottorð. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands

 

 Nánari upplýsingar veitir:
 Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir, skólastjóri, sími 451 3430, 
 netfang skolastjori@strandabyggd.is

Umsóknir með starfsferilsskrá og afriti prófskírteina 
ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist á  
skola stjori@strandabyggd.is eða Grunnskólinn  
á Hólmavík, Skólabraut 20-22, 510 Hólmavík

 Starfshlutfallið er 100% og er vinnutíminn 8:00-16:00. 

Við leikskólann er unnið metnaðarfullt starf þar sem 
barnið er í brennidepli. Leitað er eftir öflugum starfsmanni 
sem hefur gaman af börnum, býr yfir hæfni í mannlegum 
samskiptum, jákvæðni, sveigjanleika og skipulagshæfni. 
Einnig eru áreiðanleiki og frumkvæði góður kostur. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 9. ágúst 2018.

Menntunar og hæfniskröfur:

Nánari starfslýsingar er hægt að nálgast á skrifstofu 
leikskólastjóra eða í síma 451 3411.

Einnig er hægt að senda tölvupóst á leikskólastjóra í 
netfangið: leikskola stjori@strandabyggd.is 

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum til 
leikskólastjóra.  
Leikskólastjóri áskilur sér rétt til að hafna öllum um-
sóknum standist þær ekki kröfur. 

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

Tryggingastofnun óskar eftir að ráða verkefnastjóra 

í hugbúnaðardeild Upplýsingatæknisviðs

VERKEFNASTJÓRI
TRYGGINGASTOFNUN

Pipar\TBW
A

 \ SÍA

Helstu verkefni og ábyrgð
– Umsjón með rekstri, þróun og nýsmíði
   upplýsingakerfa
– Greining og hönnun lausna
– Umsjón og eftirfylgni með verkefnum
– Samskipti við notendur, birgja og ytri aðila
– Áætlanagerð og kostnaðareftirlit

Hæfnikröfur
– Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði 
   eða sambærilegt háskólapróf sem nýtist í starfi
– Reynsla af verkefnastjórnun á sviði 
   upplýsingatækni æskileg
– Skipulögð vinnubrögð, frumkvæði 
   og metnaður til að ná árangri
– Lipurð í samskiptum

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem 
fjármála- og efnahagsráðherra og Stéttarfélag
tölvunarfræðinga hafa gert. Boðið er upp á
sveigjanlegan vinnutíma.

Val á umsækjendum grundvallast á innsendum
gögnum og viðtölum við umsækjendur. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 30.04.2018

Nánari upplýsingar veitir:
Þórólfur Rúnar Þórólfsson, deildarstjóri
hugbúnaðardeildar í síma 560 4400
Hólmfríður Erla Finnsdóttir, mannauðsstjóri 
í síma 560 4400.

Leitað er eftir drífandi og tæknilega þenkjandi verkefnastjóra sem sýnir frumkvæði að nýjungum og 
endurbótum í upplýsingakerfum. Framundan eru fjölbreytt og krefjandi verkefni með áherslu á frekari 
rafræn samskipti og sjálfvirknivæðingu við afgreiðslu.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi

Nánari upplýsingar um Tryggingastofnun 
má finna á www.tr.is

Rafvirki óskast 
Leitum að hressum og skemmtilegum rafvirkja.  
Stundvísi, frumkvæði og drifkraftur æskilegur

Umsóknir og ferilskrá sendist á sigurjon@elektrus.is 
Upplýsingar í síma 895 1580

Penninn | Skeifan 10 | sími 540 2000 | www.penninn.is | penninn@penninn.is

Húsgögn

Sölufulltrúi á húsgagnasviði 

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Pennans, 
https://www.penninn.is/is/laus-storf

Um framtíðarstarf er að ræða og er vinnutíminn alla virka daga frá kl. 12-18 og 
annan hvern laugardag yfir vetrartímann frá kl. 11-15. 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku
• Áhugi á fallegri og framúrskarandi hönnun og áhugi á að selja gæðavörur
• Rík þjónustulund, sjálfstæði og sveigjanleiki
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta, reynsla á Navision er kostur

Starfssvið:
• Taka á móti viðskiptavinum
• Kynna og selja vörur í verslun 
• Upplýsingar og ráðgjöf í gegnum síma
• Halda verslun snyrtilegri
• Önnur tilfallandi verkefni

2-18 og22-2-1-188 o8 oogg

vörurvövörörrururr
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kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í   
 Smáraskóla

· Enskukennari í Snælandsskóla

· Forstöðumaður dægradvalar í Hörðuvallaskóla 

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl Salaskóla 

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
 Vatnsendaskóla 

· Kennari á unglingastigi í Salaskóla 

· Kennari á yngsta stig í Snælandsskóla 

· Kennari á yngsta stig í Vatnsendaskóla

· ennari í Snælandsskóla

· Kársnesskóli auglýsir eftir dönskukennara

· Kársnesskóli auglýsir eftir heimilisfræðikennara

· Íþróttakennari í Álfhólsskóla

· Námsráðgjafi í Salaskóla

· Náttúrufræðikennari í Vatnsendaskóla

· Stuðningsfulltrúar í Salaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla

· Sérkennari í Kársnesskóla

· Sérkennari/Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennarar á miðstig í Smáraskóla

· Umsjónarkennarar í Smáraskóla á yngsta stig

· Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari í Kársnesskóla fyrir næsta   
 skólaár

· Umsjónarkennari í Álfhólsskóla á miðstigi

· Umsjónarkennari í Álfhólsskóla á yngsta stig

· Verkefnisstjóri tölvumála í Salaskóla

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Salaskóla  

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhúsi í Núp

· Deildarstjóri í Austurkór

· Deildarstjóri í Efstahjalla

· Deildarstjóri í Læk

· Deildarstjóri í Sólhvörfum

· Fólk í sérkennslu í Fífusölum

· Leikskólakennari á Efstahjalla

· Leikskólakennari í Austurkór

· Leikskólakennari í Grænatúni

· Leikskólakennari í Sólhvörfum

· Leikskólakennari í Álfatúni

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi í Sólhvörfum

· Leikskólastjóri í Baug

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór

· Sérkennslustjóri í Fífusölum

· Þroskaþjálfi í Álfatúni  

Velferðarsvið

· Hjúkrunarfræðingar/nemar í Roðasali 

· Sjúkraliðar í Roðasali 

· Starfsmaður óskast í Roðasali 

· Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk 

· Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks  

Annað

· Deildarstjóri gatnadeildar

· Hljóðfærakennarar í Skólahljómsveit Kópavogs

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Kona 

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

HELSTU ÁBYRGÐARÞÆTTIR:
Frumkvæði og forysta um málefni  
deildarinnar.

 
og kennslu.

 
kennslu- og gæðamála.

Mannauðsmál.

samskiptum.

FORSETI AUÐLINDA-  
OG UMHVERFISDEILDAR

 
Um fullt starf er að ræða. 

 
 

og rekstri deildarinnar og stefnumörkun í samræmi við stefnu LbhÍ. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
 

 
 
 

 

 
aðra til árangurs.

Umsóknarfrestur er til 13. maí 2018.  
 

 
 

sem þeir hafa unnið. 

 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Íþrótta- og lýðheilsukennari Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201804/757
Kennari, stærðfræði Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201804/756
Framkvæmdastjóri aðgerðarsviðs Landspítali Reykjavík 201804/755
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari Landspítali, bráðaöldrunarlækningad. Reykjavík 201804/754
Sjúkraliði Landspítali, Vífilsstaðir Garðabær 201804/753
Starfsmaður við aðhlynningu Landspítali, Vífilsstaðir Garðabær 201804/752
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Grensás Reykjavík 201804/751
Sjúkraliði Landspítali, Grensás Reykjavík 201804/750
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201804/749
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201804/748
Starfsmaður í ræstingum Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201804/747
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201804/746
Aðalbókari Biskupsstofa Reykjavík 201804/745
Eftirlitsmaður Vinnueftirlitið Akranes 201804/744
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201804/743
Starfsmaður í ræstingu/þvottahús Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201804/742
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, samfélagsgeðteymi Reykjavík 201804/741
Guðfræðingur, afleysing Landspítali Reykjavík 201804/740
Guðfræðingur Landspítali Reykjavík 201804/739
Sérfræðingur í nýburalækningum Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201804/738
Sjúkraliði Landspítali, krabbameinslækningad. Reykjavík 201804/737
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, krabbameinslækningad. Reykjavík 201804/736
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttaka svæfingadeildar Reykjavík 201804/735
Starfsmaður við ræstingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hveragerði 201804/734
Sjúkraliði, tímabundið Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201804/733
Skrifstofustarf, sumarafleysing Sýslumaðurinn á Vestfjörðum Patreksfjörður 201804/732
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201804/731
Viðskiptafr./viðurk. bókari Landspítali, fjármálasvið Reykjavík 201804/730
Forstjóri Vegagerðarinnar Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201804/729
Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201804/728



Skjól hjúkrunarheimili 
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík  
Sími 522 5600

Hjúkrunarfræðingar óskast
Skjól hjúkrunarheimili óskar eftir hjúkrunarfræðingum í fastar stöður og sumar-
afleysingar. Vinnutími og starfshlutfall eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar veita: 
Guðný H. Guðmundsdóttir forstöðumaður hjúkrunar gudny@skjol.is 
Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri edda@skjol.is

 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Kennari, málmtæknigreinar Borgarholtsskóli Reykjavík 201804/791
Ræstitæknir Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201804/790
Kennarar, málmsuða, tölvugreinar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201804/789
Sérfr. í stoðþjónustu og greiningu Lögreglustj. á höfuðborgarsvæðinu Reykjavík 201804/788
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201804/787
Sjúkraflutningamaður, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201804/786
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201804/785
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201804/784
Verkefnastjóri Embætti landlæknis Reykjavík 201804/783
Markaðs- og þjónustustjóri Listasafn Íslands Reykjavík 201804/782
Verkefnastj. á upplýsingatæknisv. Tryggingastofnun Reykjavík 201804/781
Sérfræðingur á efnahagssviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201804/780
Kerfisstjóri Hagstofa Íslands Reykjavík 201804/779
Viðmótssérfræðingur Hagstofa Íslands Reykjavík 201804/778
Gagnagrunnssérfræðingur Hagstofa Íslands Reykjavík 201804/777
Skólameistari FÁ Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201804/776
Rektor MH Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201804/775
Sálfræðingur Háskóli Íslands, náms-/starfsráðgjöf Reykjavík 201804/774
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, vísinda-/nýsk.svið Reykjavík 201804/773
Hjúkrunarfr., geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201804/772
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201804/771
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201804/770
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201804/769
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201804/768
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201804/767
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201804/766
Skólaliðar Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201804/765
Rektor Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201804/764
Forseti umhverfis- og auðlindad. Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201804/763
Kennari, sálfræði Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201804/762
Kennari, samfélagsgreinar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201804/761
Kennari, stærðfræði Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201804/760
Kennarar, rafiðngreinar  Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201804/759
Kennarar, rafiðngr. og fagteikning Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201804/758

Embætti skólameistara  
Fjölbrautaskólans við Ármúla

Auglýst er laust til umsóknar embætti skólameistara 
Fjölbrautaskólans við Ármúla.

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

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018.

Söluráðgjafi
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknum ásamt ferislskrá skal skilað á tölvupósti til  
idex@idex.is fyrir 20.04.2018.

Skeljungur óskar eftir
meiraprófsbílstjóra!
Skeljungur óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra 
á rekstrarsvið á Akureyri og í Reykjavík í sumarafleysingar.
 

Við leitum að dugmiklu fólki á öllum aldri jafnt konum sem körlum til að sinna 
afgreiðslu, dælingu og dreifingu eldsneytis til viðskiptavina Skeljungs. Um 
skemmtilegt og fjölbreytt starf er að ræða.  Markmið Skeljungs er að hafa 
innanborðs áhugasamt, hæft starfsfólk sem sýnir frumkvæði og metnað í starfi 
og tekur virkan þátt i að gera félagið sífellt betra.
 
Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 25 apríl. 

Sótt er um starfið á vef Skeljungs www.skeljungur.is/starf

Nánari upplýsingar veitir 
Pétur Gísli Jónsson í síma 444 3059
eða á netfangið pgj@skeljungur.is

www.skeljungur.is

Starfsmenn óskast
Verkamenn, smiðir, járnamenn og einnig  

vana menn til utanhússklæðninga. 

Upplýsingar sendist á netfangið:   
111@simnet.is

www.talentradning.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
Bryndís
GSM: 773 7400
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Forstjóri Heilbrigðisstofnunar  
Vestfjarða 

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti 
forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Heilbrigðis-

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða starfar samkvæmt lögum 
-

ingum. Heilbrigðisstofnunin veitir almenna heilbrigðis-

sveitarfélögin Vesturbyggð, Tálknafjarðarhrepp, Ísa-

Þá annast stofnunin starfsnám í heilbrigðisgreinum og 
starfar í  tengslum við háskóla á sviði fræðslumála heil-
brigðisstétta og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða er með fjölmennustu vinnu-

jarðar króna.

Forstjóri ber ábyrgð á að Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 

bréf sem ráðherra setur honum. Forstjóri ber ábyrgð á 

og rekstrarafkoma sé í samræmi við fjárlög og að fjár-
munir séu nýttir á árangursríkan hátt.

Menntunar- og hæfniskröfur:

menntun æskileg.
Farsæl reynsla af stjórnun og áætlanagerð.
Haldbær reynsla af fjármálum, uppgjöri og rekstri.
Reynsla eða þekking á mannauðsmálum.
Reynsla eða þekking á heilbrigðismálum.
Skipulag, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.

-
ari breytingum. Um launakjör forstjóra fer samkvæmt 
kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðuneytis við við-
komandi stéttarfélag.

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

-
dóttir, skrifstofustjóri, vilborg.ingolfsdottir@vel.is. 
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil, 
ásamt rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í embættið, 

Reykjavík eða á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun í embættið hefur verið tekin. Velferðarráðu-
neytið áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.  

Velferðarráðuneytinu, 13. apríl 2018.

Við leitum að þúsundþjalasmið

Pósturinn óskar eftir að ráða handlaginn og kraftmikinn einstakling til starfa við viðgerðir, 
viðhald og umsjón tækja og búnaðar í Póstmiðstöð, Stórhöfða 32, 110 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 2018.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf þar sem 
gert er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök færð fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Kjartan Flosason í síma 580 1212 eða hjá kjartan@postur.is.

Pósturinn er með Gullmerki jafnlaunaúttektar PwC og hvetur jafnt 
konur sem karla til sækja um starfið.

Gildi Póstsins eru TRAUST - VILJI - FRAMSÆKNI. Tekið er mið af þessum gildum þegar ráðið er í stöður hjá fyrirtækinu.

Menntun og reynsla

• Sveinspróf í raf- eða vélvirkjun
• Iðnmeistarapróf er kostur
• Mikil þekking og reynsla er metin  
   ef námskröfur eru ekki uppfylltar

Hæfniskröfur

• Öguð og nákvæm vinnubrögð
• Frumkvæði í starfi
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð íslenskukunnátta
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intellecta.is

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Ertu með yfirburðar þjónustulund?



Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is



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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

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



kopavogur.is

ÚTBOÐ

ÁLFHÓLSSKÓLILIÓ
Viðbygging fyrir skólahljómsveit kópavogsót ópavoó

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í viðbyggingu á eingu á einni 
hæð fyrir Skólahljómsveit Kópavogs.

Í verkinu fellst að rífa hluta af núverandi byggingu þar 
sem ný bygging tengist við eldri,   byggja og fullklára að 
innan og utan viðbyggingu fyrir starfsemi Skólahljómsveit 
Kópavogs   við Álfhólsskóla við Álfhólsveg 102, einnig skal 
endurgera eldra rými sem tengist nýrri viðbyggingu.

Magntölur:
Flatarmál viðbyggingar: 1.200 m²
Endurgerð rými í eldri byggingu. 200 m²

Verkinu skal skila fullbúnu 1. júlí 2019.

Útboðsgögnin eru afhent rafrænt og skulu þeir, sem óska 
eftir útboðsgögnum fyrir verkefni þetta,  senda tölvupóst á 
netfangið utbod@kopavogur.is, frá og með þriðjudeginum 
17. apríl   nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs 
vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis. 

Tilboð skal hafa borist í þjónustuver Kópavogs, Digranes-
vegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 11.00 miðvikudaginn 2. maí 
2018  verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er 
þar mæta.

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Kópavogsbraut 59. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi við mræmi visamræmmræmi vmi 

avogsbraut 59. Í breytingunni felst að núverandi einbýlishús á lóðinni, byggt árið 1959, verði rifið og reist í þess savogsbrasbrópavpaKópKóópavogpa
búða fjölbýli á 2 hæðum auk kjallara að hluta með 1,3 bílastæði á íbúð. Hámarks grunnflötur hússins er 275 m2. ða ða tað 6 aððststað 6 íbú

Kjallari er að hámarki 150 m2 og lóðin er 1015 m2. Samanlagður gólfflötur hússins er 700 m2, heildarnýtingarhlutfall aK llari er aðaðKjallari er
verður 0,69. Hámarkshæð hússins er 7,5 m miðað við aðkomuhæð. Að öðru leyti gilda sömu skilmálar.

Kópavogsbraut 69 og 71. Breytt deiliskipulag. 
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi við 
Kópavogsbraut 69 og 71. Í breytingunni felst heimild til að rífa núverandi íbúðarhús á lóðunum og reisa tvö 4 íbúða
fjölbýli á 2 hæðum auk kjallara að hluta. Á báðum lóðum yrði hámarks grunnflötur húss 220 m2 á lóðum sem eru 660 
m2. Samanlagður gólfflötur hvors húss er 462 m2, nýtingarhlutfall ofanjarðar er 0,60 og heildarnýtingarhlutfall á hvorri
lóð er 0,70. Gert er ráð fyrir 6 bílastæðum við hvort hús, 1,3 stæði á hús. Hámarkshæð húsa er 6,2 miðað við aðkomu-
hæð. Að öðru leyti gilda sömu skilmálar.

Ofangreindar tillögur eru aðgengilegar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogsbæjar að
Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig 
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til 
skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is
eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 4. júní 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

 útboð 14242

 útboð 14243
útboð 14231 

útboð 14237.
útboð 14238
útboð 14239

útboð 14199
útboð 14200. 

útboð 14201 

útboð 14196.

útboð 14197.

útboð 14198

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

Deiliskipulag í Búðardal 
Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkti á fundi sínum 20. mars 2018 
að auglýsa tillögu að deiliskipulagi í Búðardal í samræmi við 40. 
og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagið nær yfir Bakka¬hvamm, Lækjarhvamm og nýja 
götu sem fær nafnið Ásuhvammur. Ekkert deiliskipulag er í gildi 
fyrir svæðið. Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir lóðum fyrir ein-
býlis-, par- og raðhús. Svæðið er er auðkennt sem íbúðarsvæði A 
í Aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016 og er um 3,5 ha að stærð.

Tillögurnar liggja frammi frá 12.apríl 2018 á skrifstofu Dalabyggðar 
Miðbraut 11, 370 Búðardal, og einnig á heimasíðu sveitarfélagsins 
dalir.is.

Athugasemdum ber að skila til skrifstofu skipulagsfulltrúa, að 
Miðbraut 11, 370 Búðardal, eða netfang byggingarfulltrui@dalir.is 
fyrir 25.maí 2018. 

Dalabyggð 4.apríl 2018
Bogi Kristinsson Magnusen

Skipulags og byggingarfulltrúi

Rekstraraðili óskast

Skeljungur hf. auglýsir eftir aðila til að taka við rekstri verslunar 
fyrirtækisins við bensínstöð Orkunnar á Fáskrúðsfirði.

Um er að ræða sjálfstæðan rekstur og umsjón með bensínstöð.

Hér er á ferðinni spennandi tækifæri fyrir traustan aðila með 
áhuga á fjölbreyttu starfi í beinum samskiptum við viðskiptavini.

Reynsla af rekstri æskileg.

Nánari upplýsingar veitir 
Logi L. Hilmarsson í síma 444 3000 eða 
á netfangið llh@skeljungur.is

Malbikunarstöðin Höfði HF

Malbikunarstöðin Höfði h.f. óskar eftir:
Vélamönnum til vinnu hjá  

malbikunarstöðinni.

Upplýsingar veitir verkstjóri í síma 693 5870  
milli kl. 7.30 og 17.00 virka daga.

Vélamenn óskastFAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

SÖLUMENN

Vallakór 6
NÝTT LYFTUHÚS Í KÓRAHVERFI Í KÓPAVOGI
Vallakór 6 er nýtt 10 hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu. Húsið er staðsett á góðum 
útsýnisstað. Stutt í skóla, verslanir, þjónustu og Kórinn íþróttahús.
 
Íbúðirnar eru 2ja – 4ra herbergja og verður þeim skilað fullbúnum með gólfefnum. 
Bílastæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum.

NÝTT Í SÖLU Á GÓÐUM ÚTSÝNISSTAÐ

OPIÐ HÚS 
LAUGARDAGINN 

14. APRÍL 
KL. 13.00 -15.00

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Áætluð afhending í júní/júlí 2018.

Verð frá 37,9 millj.



Allar nánari upplýsingar fást hjá  
Fasteignasölu Mosfellsbæjar  
í síma 586 8080.

Svanþór Einarsson Löggiltur fasteignasali, 698-8555, 
Ingimar Óskar Másson Löggiltur fasteignasali, 612-2277, 

 Löggiltur fasteignasali, 899-5159.

Við vorum að fá í sölu vel skipulagðar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir, ásamt bílastæði í 
bílageymslu, í lyftuhúsi í Helgafellshverfi í Mosfellsbæ. Íbúðirnar skilast fullbúnar með 
innréttingum frá Axis, án megin gólfefna. Gólf í baðherbergjum/þvottahúsum verða 
flísalögð. Verið er að reisa glæsilegan leik- og grunnskóla í hverfinu, Helgafellsskóla.

 

 

Gerplustræti 31-37
Nýtt 40 íbúða fjölbýlishús 
á fallegum útsýnisstað

  



Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Finndu okkur
á Facebook

Brynjólfur Snorrason, 
lögg. fasteignasali, sími 896 2953

Finnbogi Hilmarsson, 
lögg. fasteignasali, sími 895 1098

Heimili fasteignasala kynnir Vallakór 6 í Kópavogi sem er sex
til tíu hæða fjölbýlishús með 72 íbúðum ásamt kjallara þar 
sem er bílageymsla og önnur sameign.

Allar íbúðirnar eru afhentar fullbúnar með parketi og flísum á 
gólfum. Einnig fylgja öllum íbúðum AEG ískápur og uppþvottavél.
Í húsinu eru þrjár lyftur og tvö stigahús. 

Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu og sumum stærri íbúðum 
fylgja tvö stæði.

Öllum íbúðum fylgja stórar svalir og margar þeirra með stórbrotnu
útsýni. Húsið er klætt að utan og því viðhaldslítið. Íbúðirnar eru til 
afhendingar í júní 2018.

Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og eru 69 til 127 fm að stærð.

Verð frá 37,9 milljónir.

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 13:00 – 15:00.

Allar frekari upplýsingar veittar á skrifstofu
Heimili fasteignasölu, sími 530 6500.

Vallakór 6 Opið hús 
á morgun 
sunnudag



Eskihlíð 15
105 REYKJAVÍK

Falleg þriggja herbergja risíbúð miðsvæðis í 
Reykjavík með sér bílastæði. Skipt hefur verið 
um eldhús, baðherbergi og gólfefni. Stutt í alla 
helstu þjónustu.

STÆRÐ: 50,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl, löggiltur fasteignasali

Baldursgata 26
101 REYKJAVÍK

Falleg og vel skipulögð þriggja herbergja íbúð á 
jarðhæð við Baldursgötu 26 í Rvík.

STÆRÐ: 73,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Gautland 9
108 REYKJAVÍK

Mjög falleg og vel skipulögð 3-4 herbergja íbúð 
á 2. hæð við Gautland 9 í Fossvoginum.

STÆRÐ: 86,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

42.300.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Jórsalir 4
201 KÓPAVOGUR

Stórglæsilegt tvílyft einbýlishús á gríðarlega 
eftirsóttum stað í Kópavogi með innbyggðum, 
tvöföldum 45 fm bílskúr. Rúmgóð stofa, 5 

STÆRÐ: 240 fm EINBÝLI       HERB: 7

120.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Hvaleyrabraut 39
220 HAFNARFJÖRÐUR

LAUST STRAX. Rýmið skiptist í: 373 fm sal með 
3,8 m breiðri innkeyrsluhurð, ca. 50 fm rými 
fyrir afgreiðslu, skrifstofu og geymslu, ca. 20 fm 
eldhús, snyrting með salerni og vaski.

STÆRÐ: 488 fm IÐNAÐARBIL

750.000
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali 

Rjúpnasalir 14
201 KÓPAVOGUR

Fjögurra herbergja rúmgóð íbúð á annri hæð í 
klæddu húsi við Rjúpnasali 14.

STÆRÐ: 130 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Berugata 10
310 BORGARNES

Einbýli á besta stað í Borgarnesi sem býður upp 
á mikla möguleika. Stutt í grunnskóla, 
íþróttahús og alla helstu þjónustu. Bílskúr er 
62.2fm, með hita, rafmagni og vatni.

STÆRÐ: 212 fm EINBÝLI       HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Álfatún 19
200 KÓPAVOGUR

Falleg þriggja herbergja íbúð rétt við 
Fossvogsdalinn með bílskúr og sérafnotarétti. 
Geymsla er ekki inní fermetratölu og er íbúðin 
því ca. 114 fm.

STÆRÐ: 105,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    15. apríl 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    16. apríl 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    17. apríl 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    15. apríl 15:00 – 15:30

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    16. apríl 17:00 – 17:30

TIL LEIGU

OPIÐ HÚS    16. apríl 17:30 – 18:00



 

 

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

LIND FASTEIGNASALA BÝÐUR
HALLDÓR KRISTJÁN SIGURÐSSON 
VELKOMINN TIL STARFA Halldór Kristján Sigurðsson

 

Löggiltur fasteignasali

618-9999
  halldor@fastlind.is

Halldór Kristján Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

618-9999
  halldor@fastlind.is

OPIN HÚS Á NÆSTUNNI HJÁ HALLDÓRI

BARÐASTRÖND 12

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

OPIÐ HÚS     16.04.2018  kl: 18:00-18:30 OPIÐ HÚS     16.04.2018 kl: 17:00-17:30

BARÐASTRÖND 12

Snyrtilegt 208 fm
einbýlishús á Seltjarnarnesi 
ásamt 30 fm sólstofu 
með heitum potti.
Verð: 92.9 m.kr.

Halldór Kristján Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

618-9999
  halldor@fastlind.is

FELLSMÚLI 5
Fjögurra herbergja 105,3 fm
íbúð merkt 0203. Íbúðin
skiptist í 3 svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús og 
stofu, geymsla ásamt 
hjólageymslu er í sameign.
Verð: 39.9 m.kr.

OPIÐ HÚS     17.04.2018 kl: 17:15-17:45

Halldór Kristján Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

618-9999
  halldor@fastlind.is

HRAFNHÓLAR 12

Snyrtileg 131,1 fm fjögurra
herbergja íbúð með bílskúr
að Hrafnhólum 4, 111 Reykjavík,
eign merkt 02-03.
Verð: 42.9 m.kr.

OPIÐ HÚS     17.04.2018 kl: 18:00-18:30

Halldór Kristján Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

618-9999
  halldor@fastlind.is

BREIÐAVÍK 4

Falleg og rúmgóð 102,2 fm,
3-4 herbergja íbúð á 
eftirsóttum stað í Grafarvogi
þar sem stutt er í fallegar
gönguleiðir meðfram sjónum.
Verð: 43.9 m.kr.

BÓKIÐ SKOÐUN

Halldór Kristján Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

618-9999
  halldor@fastlind.is

VATNSSTÍGUR 20-22

Nýleg og glæsileg 2ja
herbergja 74,6 fm íbúð á
2. hæð merkt 15 0205 með
stæði í bílgeymslu.
Verð: 52.9 m.kr.

Þú finnur Halldór á 
snapchat undir
notandanafninu:
fasteignasnap

á 
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is  
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland 
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast. 
kol@landmark.is 
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson 
Löggiltur fast. /eigandi 
bo@landmark.is 
sími 661 7788 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 
inga@landmark.is 
sími 897 6717 

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 
asdis@landmark.is 
sími 895 7784 

BARÓNSSTÍGUR 51 – 101 REYKJAVÍK  

BÓKIÐ SKOÐUN
- Opin og björt þriggja herbergja 77.9fm íbúð
- Samliggjandi stofur- mikið útsýni
- Rúmgott svefnherbergi- frábær staðsetning
- V. 41 millj. 

Nadia s.692.5002

GERPLUSTRÆTI 12  –  270 MOS. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 15. APRÍL KL. 15:00 TIL 15:30
- Glæsileg 4ra herb., 115,4 fm. endaíbúð í nýju lyftuhúsi með
   stæði í lokaðri bílageymslu.
- Einstaklega björt íbúð,  32 fm. steyptar vestursvalir / verönd.
- LAUS TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING. 
- Hundahald leyfilegt.
- VANDAÐIR BYGGINGARVERKTAKAR
- V. 49,9 millj.                                                     Benedikt s. 661.7788

BRÁVALLAGATA 16 – 101 RVK.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16. APRÍL KL 17:30 – 18:00 
- 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
- Aukaherbergi í risi
- Gott skipulag
- Tvö svefnherbergi og tvær stofur
- Barnvænt og rólegt hverfi
- V. 53,5 millj. 

Andri s. 690 3111

BÓKIÐ SKOÐUN

ÞVERÁS 18 – 110 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 15. APRÍL KL. 15:30-16:00
- Vel skipulagt og snyrtilegt einbýli á einni hæð
- Eignin er 148.7 fm þar af er bílskúr 38.7 fm
- Þrjú svefnherbergi / rúmgóð stofa/borðstofa
- Afgirt verönd bakatil við hús í norð-vestur
- Stór suður garður, steypt bílaplan
- Lóð er 712 fm og býður uppá stækkunar möguleika
- V. 72.9 millj.                                                            Sveinn s. 6900.820

VESTURBERG 94 – 111 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 15. APRÍL KL. 14:00-14:30
-Björt 106,5 fm 4ra herb endaíbúð.
-Íbúð sem hefur verið vel viðhaldið.
-Þak hefur verið endurnýjað.
-Stutt í alla þjónustu.
- V. 34.9.- millj. 

Eggert s.690-1472

LYNGÁS 1B ÍBÚÐ 201 – 210 GBÆ.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 15. APRÍL KL. 15:00-15:30
- Rúmgóð 107,3 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi,  3 svefnherbergi
- Þvottaaðstaða innan íbúðar
- Stæði í bílageymslu fylgir
- Sameiginleg lóð með leiktækjum
- Stutt í alla þjónustu
- LAUS TIL AFHENDINGAR
- V. 53,2 millj.                                        Ásdís Rósa lgf. S: 895-7784

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BARÐASTAÐIR 17 – 112 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 15. APRÍL KL. 15:30 – 16:00
- Vel skipulögð 145 fm  4ra herb. íbúð m/bílskúr
- Íbúð er 115.8 fm á jarðhæð með sérinng. og á enda
- Bílskúr er 29.2 fm með rafdrifinni hurð og gluggum  
- Sérverönd afgirt ca. 40 fm. 3 rúmgóð svefnherbergi. 
- Baðherbergi nýlega standsett.  
- Frábær staðsetning, skóli og leikskóli rétt hjá.
- V. 55,9 millj.                                                       Þórarinn s. 770-0309

HRINGBRAUT 52 – 101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 17. APRÍL KL.12.30-13.00 
- Mikið endurnýjuð 77.5 fm þriggja herbergja íbúð
- Tvö svefnherbergi – tvær rúmgóðar geymslur
- Uppgert baðherbergi - hiti í gólfum
- V.38.5 millj. 

Nadia s.692.5002

HRINGBRAUT 86 – 101 REYKJAVÍK 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 17. APRÍL KL.12.00-12.30
- Þriggja herbergja 69.7 fm íbúð
- Tvö svefnherbergi –  rúmgóð geymsla
- Þarfnast endurnýjunar- tilvalin fyrir laghenta
- V. V.34.9 millj.

Nadia s.692.5002

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

MARKARFLÖT 39 – 210 GBÆ.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 16.APRÍL KL.17.30-18.00
Einstaklega opið og bjart  267.9 fm fjölskylduhús, þar af 49. fm tvöfaldur bílskúr á 1.056 fm lóð.  Mjög rúmgóð hjónasvita með
fataherbergi, sér baðherbergi með sturtu og útgengi út í garð.   Þrjú til fjögur barnaherbergi, mjög rúmgott baðherbergi og gestasalerni.  
Opið eldhús inn í borðsstofu og stofu.  Glæsileg eign innst inni í rólegum botnlanga. - V. 112.5 millj.

Nadia s.692.5002

ÞÓRÐARSVEIGUR 16 – 113 RVK.

OPIÐ HÚS LAUGARD 14. APRÍL KL 16:30-17:00
- Sérinngangur, gæludýravæn eign.
- 4ra. herb. björt með  sér afnotareit.
- Stæði í bílakjallara.
- Stutt í skóla og leikskóla. 
- Laus við kaupsamning.
- V. 43,9 millj. 

Ingibjörg s. 897-6717

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 
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ÓTTUHÆÐ 4 - 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 15. APRÍL KL 14:00-14:30
- Vandað og vel skipulagt 241 fm fjölskylduhús
- Frábær staðsetning / stórfenglegt útsýni
- Fimm til sex svefnherbergi / tvö baðherbergi
- Gróinn garður / heitur pottur / suður svalir
- Stór bílskúr með góðri lofthæð
- MÖGULEIKI Á AUKAÍBÚÐ
- V. 99.9.- millj.                                                     Þórey s. 663-2300

KJARRHÓLMI 24 - 200 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 15. APRÍL KL 13:00-13:30
- 4ra herbergja útsýnisíbúð á 3ju hæð 
- Frábær staðsetning / barnvænt hverfi
- Þrjú svefnherbergi / stofa / eldhús
- Baðherbergi / þvottahús innan íbúðar
- Mikið útsýni / suðursvalir
- LAUS VIÐ KAUPSAMNING
- V. 39.9.-                                                                Þórey S. 663-2300

VALLARHOLT 16 Í BLÁSKÓGARBYGGÐ 

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 14. APRÍL KL.14:00-15:00
- Vandað og vel skipulagt 87 fm heilsárshús
- Aukin lofthæð / opið rými / gólfhiti
- Nýtt 15 fm gestahús með geymslu
- Fjögur svefnherbergi / nýr rúm fylgja
- Stór timburverönd / heitur pottur / barnaleiktæki
- Gróið svæði / lokað hverfi / símahlið 
- V. 32.- millj.                                                            Þórey s. 663-2300

OPIÐ HÚS 

TJARNARGATA 10  -  101 RVK.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16. APRÍL KL. 17:30 – 18:00
- Einstaklega vel skipulagða 67,5 fm. 3ja herbergja íbúð, gólfflö-
tur íbúðar er ca. 95 fm. ásamt rúmgóðu geymslulofti.  
- Suðvestursvalir.  2 rúmgóð svefnherbergi.
- Frábær staðsetning og fallegt útsýni yfir tjörnina og ráðhúsið.
- V. 45 millj.

Þórarinn s. 770-0309

KEILUGRANDI 10 – 107 RVK.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Virkilega vel skipulagða 81,3 fm. 3ja herbergja endaíbúð.
- 26,8 fm. stæði í bílageymslu.  
- Eignin er frábærlega staðsett fyrir alla þjónustu.
- V. 41,9 millj.

Þórarinn s. 770-0309

ÁRSKÓGAR 8 – 109 RVK

74,2 fm, 2ja herbergja íbúð fyrir 60 ára og eldriÍbúðin er á 9.hæð
með útsýni.Nýtt parket síðan 2013.  Laus fljótlega til afhendingar. 
V. 42,9 millj. 

Sigurður 896-2312

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

GRUNDARSTÍGUR 2 - 101 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16. APRÍL KL. 16:30 - 17:00
- Mjög snotur 2ja herbergja, 53 fm íbúð í 101 Reykjavík.
- Íbúið er á jarðhæð með sérinngangi. 
- Gott port bakvið hús fyrir hjól
- Íbúðin er tilvalin sem fyrsta eign.  Afhending í júlí 2018.
- V: 30,9 millj.

Sigurður 896-2312

BAUGAKÓR 28 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. APRÍL KL. 16:30-17:00
125 fm, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í fjórbýli í Kórahverfi.Íbúðin 
er með sérinngangi og suðvestur verönd. Vel skipulögð eign.
Frábær staðsetning í skólahverfi – aðeins göngufæri í skóla og 
leikskóla 
V: 61,9 millj. 

Sigurður 896-2312

BAUGAKÓR 16 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. APRÍL KL. 17:15-17:45
140 fm, 5 herbergja efri sérhæð með svölum í suður.Íbúðin er
með sérinngangi og er smekklega innréttuð.Frábær staðsetning, 
aðeins göngufæri í skóla, leikskóla og íþróttaðstöðu. 
V: 67,5 millj. 

Sigurður 896-2312

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

VESTURHÚS 14 – 112 RVK.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Efri sérhæð í tvíbýlishúsi 
- Rúmgóður 41,1 fm bílskúr
- Glæsilegt útsýni 
- Þrjú svefnherbergi
- Gott skipulag og frábær staðsetning
- V. 69,9 millj. 

Andri s. 690 3111

STRANDGATA 19A OG 19B – 220 HFJ. 

BÓKIÐ SKOÐUN
- Um er að ræða þrjár íbúðir 
- Efri og neðri hæð í nýju bakhúsi við Strandgötu 19b
- Endurbætt 3ja herbergja íbúð við Strandgötu 19a
- Lausar til afhendingar  
- Íbúðirnar eru frá 79,1 fm – 93,8 fm
- V. frá 44,9 – 53,9 millj. 

Andri s. 690 3111

STANGARHOLT 7 – 105 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 15. APRÍL  KL.13.00 – 13.30
- Björt 83,1 fm íbúð á 3. hæð í litu fjölbýli.
- Geymsla ekki inn í fm tölu.
- Íbúð á efstu hæð.
- Stutt í alla þjónustu.
- V. 41.9.- millj. 

Eggert s.690-1472

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

Sími 512 4900 
landmark.is
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Verð kr. 33.5 – 49.9. millj. Byggingaraðili NÝ-HÚS byggingarverktakar

GERPLUSTRÆTI 2-4, 
270 MOSFELLSBÆ

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

Nánari upplýsingar veita : 

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

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

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

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

 
ásamt tækjum.  

Öllum íbúðunum fylgir ísskápur, 
 

frá AEG.

Flestallar íbúðir með frábæru 
sjávarútsýni.   

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

 
íbúðum til viðbótar við  
uppgefna fermetra.       

Íbúðir tilbúnar til afhendingar.

Íbúð 03 v. Grandaveg 42C

148 fm endaíbúð 

Ásamt tvennum samtals 22 fm  

Stór stofa með opnu eldhúsi

Gluggar á þrjá vegu        

Verð frá 78,4 millj.

Íbúð 02 v. Grandaveg 42 B & C

76 fm ásamt rúmlega 9 fm  

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

Óviðjafnanlegt útsýni, Reykjanes,  
Bláfjöll og höfuðborgin

Mjög gott skipulag á íbúð     

Verð frá 50,1 millj.

Grandaveg

42 

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 15.apríl kl. 14:00-15:30

Íbúð 01 v. Grandaveg 42 B & C

125 fm íbúð ásamt 23 fm  

Tvö svefnherbergi

Baðherbergi m. þvottaaðstöðu.  

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

Einnig fáanleg sem endaíbúð í  
A hluta byggingar   

Verð frá 62,7 millj.

Þakíbúðir
Íbúð 03 á þakhæð A, B & C

Glæsilegar íbúðir  

Einnig stórar þaksvalir með  
útsýni til sjávar

Tvö svefnherbergi

Verð frá 105,0 millj.

Íbúð 04 v. Grandaveg 42 A, B & C

150 fm íbúð með sjávarútsýni

Tvö svefnherbergi

Hjónaherbergi með bað- og fataherbergi

Gestasalerni með sturtu

Frábært útsýni frá íbúð til sjávar 

Verð frá 78,9 millj.

Þakíbúðir
Íbúð 01 á 7. og 8.hæð í B & C

125 fm íbúð ásamt tvennum 

Tvö svefnherbergi

Einnig um 150 fm þaksvalir með 
stórkostlegu útsýni

Verð frá 94,3 millj.

Lúxusíbúðir við 



STÆRÐ FRÁ:

60 - 145m2

VERÐ FRÁ:

44.5M

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 14. APRÍL FRÁ KL. 13-15

Brandur 
Gunnarsson
löggiltur fasteignasali
897 1401
brandur@fastborg.is

Davíð
Ólafsson
löggiltur fasteignasali
897 1533
david@fastborg.is

Sigurður Fannar
Guðmundsson
löggiltur fasteignasali
897 5930
sigurdur@fastborg.is

Úlfar Þór 
Davíðsson
löggiltur fasteignasali
897 9030
ulfar@fastborg.is

Aðeins 11 íbúðir eftir í þessum 
vinsælu húsum.

Glæsilegar íbúðir miðsvæðis í 
Reykjavík.

Stæði í bílgeymslu hússins 
fylgja sumum íbúðum.

Nýtt fjölbýlishús við Gerplustræti 
31-37 á fallegum útsýnisstað í 
Helgafellslandi í Mosfellsbæ.

Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja og 
flestar með sérinngengi frá svalagangi.

Lyftuhús með lokaðri bílgeymslu sem 
gengið er í beint frá lyftu og stigahúsi.

Glæsilegt útsýni til suðurs og vesturs.

GERPLUSTRÆTI

PANTIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM - SÝNUM SAMDÆGURS JAÐARLEITI 2-6

Þóra Birgisdóttir
Framkvæmdastjóri, 
Lögg. fasteignasali
777 2882
thora@fastborg.is

Gunnlaugur 
Þráinsson
löggiltur fasteignasali
844 6447
gunnlaugur@fastborg.is

Úlfar Þór 
Davíðsson
löggiltur fasteignasali
897 9030
ulfar@fastborg.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR

STÆRÐ FRÁ:

67.1 - 144.2 m2

VERÐ FRÁ:

44.9M

NÁNARI UPPLÝSINGAR

519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS



VERÐ:
44.9M

Fjölbýlishús

FROSTAFOLD 2 112 REYKJAVÍK

4 herb. 118.3m2 Mikið útsýni

Íbúð á 1. hæð m/bílskúr og stórar svalir

VILBORG G. HANSEN 895 0303

Opið hús Þrið. 17. apríl frá kl. 17:15-17:45

VERÐ:
200M

Einbýlishús

SAFAMÝRI 89 108 REYKJAVÍK

5 herb. 567m2 Laus strax

VILBORG 895 0303  | GUNNLAUGUR 844 6447

Íbúðarrými (2 hæðir) + 21 útleiguherbergi VERÐ:
43.2M

Iðnaðarhúsnæði

DUGGUVOGUR 10 104 REYKJAVÍK

180m2 Laus strax

Frábær staðsetning – Innkeyrsluhurð

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

VERÐ:
110M

Skrifstofuhúsnæði

BORGARTÚN 6 105 REYKJAVÍK

258.8m22. hæð

Glæsilega innréttað

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401
VERÐ:

47.9M

Parhús

TJALDHÓLAR 56 800 SELFOSS

Stór bílskúr

SIGURÐUR FANNAR 897 5930

178.1m24 herb.

VERÐ:
41.9M

Fjölbýlishús

KLAPPASTÍGUR 1A 101 REYKJAVÍK

3 herb. 71.2m2 Stæði í bílageymslu

Vel skipulögð íbúð á 3. hæð

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

Opið hús Þrið. 17. apríl frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
35.9M

Fjölbýlishús

SÖRLASKJÓL 64 107 REYKJAVÍK

3 herb. 72.8m2 Góð staðsetning

Vel skipulögð og snyrtileg íbúð

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

Opið hús Mán. 16. apríl frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
34.9M

Fjölbýlishús

SELJAVEGUR 3A 101 REYKJAVÍK

2 herb. 47.6m2 Gott hús, endurnýjuð íbúð

Falleg risíbúð með frábæru sjávarútsýni

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON 897 9030

Opið hús Þrið. 17. apríl frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
64.9M

Parhús

SUNDLAUGAVEGUR 10 105 REYKJAVÍK

6 herb. 176m2 Bílskúr, góð staðsetning

Parhús sem hægt að að breyta í 2 íbúðir

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Opið hús Sun. 15. apríl frá kl. 14:00-14:30

VERÐ:
55.9M

Fjölbýlishús

SKÚLAGATA 44, ÍB. 503 101 REYKJAVÍK

4 herb. 93m2 Laus við kaupsamning

Rúmgóð íbúð í lyftuhúsi með bílageymslu

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON 844 6447
VERÐ FRÁ:
55.9M

Fjölbýlishús

SUÐURMÝRI 10 170 SELTJARNARNES

3-4 herb. 84.7-105.9m2 Afhending í ágúst

Glæsileg nýbygging í grónu hverfi

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030
Til LEIGU

Iðnaðarhús

DESJAMÝRI 8 270 MOSFELLSBÆR

308.5 m2 Til afhendingar núna

Tvær innkeyrslu hurðir, aukin lofthæð

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030
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Bæjarhraun 6
220 Hafnarfjörður
Skrifstofu hæð á vinsælum stað!

Stærð: 295,5 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1986

Fasteignamat: 47.050.000

Verð: 67.000.000
Eignin skiptist í þrjá hluta: Norðan megin í húsinu er rými með fjórum stórum
skrifstofum/viðtalsherbergjum, opnu miðjurými, eldhúsi og tveimur klósettum. Skrifstofan var innréttað
að þörfum leigutaka fyrir um 5 árum. Steinteppi á gólfum. Miðrýmið er um 30m2. Rýmið skiptist í tvö
aðskilin bil auk klósetts, parket á gólfum. Sunnan megin í húsinu eru fjórar skrifstofur, fundarherbergi,
klósett, eldhús og stórt opið rými, steinteppi. Vel skipulagt og smekklega innréttað. 6 mánaða uppsögn
á leigu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Bóka skoðun í síma 899-6753

899 6753

Vesturholt 4
220 Hafnarfjörður
Glæsileg útsýniseign

Stærð: 291,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 63.650.000

Verð: 89.900.000
Remax Fjörður kynnir glæsilega, vandaða og vel skipulagða eign á tveim hæðum í tvíbýli ásamt stórum
bílskúr. Af efri hæðinni er fallegt
útsýni úr stofu og af svölum til suðurs og vesturs. Eignin skiptist í 2 stofur, 5 svefnherbergi, 2
baðherbergi á efri og neðri hæð og er
útgengt í garð úr hjónaherbergi á neðri hæð. Falleg eign með vönduðum innréttingum, tækjum og
gólfefnum. Allar uppl. veitir Ársæll lgfs. í 896-6076 og á as@remax.is

Fjörður

Ársæll
Lögg. fasteignasali

as@remax.is

Opið
Hús

Mánud. 16 apríl kl:17:30-18:00

896-6076

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

HVASSALEITI 58, REYKJAVÍK, þ.e. 2ja herbergja 77,5 fm. á 6. hæð í lyftuhúsi. Inngangur er 
um sameiginlegan snyrtilegan stigagang/sameign. Á hæðinni er sameiginlegt þvottaherbergi með 
sameiginlegum vélum og einnig sérgeymslu en geymsla er einnig í kjallara. Í húsinu er Hverfistöð 
Reykjavíkurborgar þar sem rekin er ýmis þjónusta. Frábærlega vel staðsett eign. Verð 39.900.000

Upplýsingar gefur Erlendur Davíðsson, löggiltur fasteignasali í erlendur@450.is og síma 897-0199.
 

ÍBÚÐ TIL SÖLU FYRIR 
ELDRI BORGARA Í HINNI 
SVOKÖLLUÐU VR-BLOKK.

OPIÐ HÚS

Opið hús þriðjudaginn 17.04.  
milli kl. 12:30-13:00

HB FASTEIGNIR

Hrafnhildur Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400

Ármúli 4-6 • 108 Reykjavík

Björt og falleg 2ja herb, 
74,3 fm, útsýnis íbúð 
á 9.hæð. Yfirbyggðar 
suðaustur svalir . Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, svefnherbergi 
og baðherbergi (þar er tengi fyrir þvottavél). Parket á gólfi. 
Sér geymsla. Tvær lyftur. Þjónustukjarni og samkomusalur. 
Góð aðkoma að húsinu og næg bílastæði. Húsvörður. Öll 
helsta þjónusta í göngufæri. Húsið er tengt félagsstarfi á 
vegum Reykjavíkurborgar sjá :http://reykjavik.is/stadir/arskog-
ar-felagsstarf. Verð 43,9 millj.

 
EIGNARLAND - 1,1 HEKTARI!

Hvammar 32 A - Ásgarðsland í  
Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Sumarbústaðalóð (endalóð) - 1,1 hektara (11.000 fm) eignar-
land. Mjög vel staðsett sumarbústaðalóð í skipulögðu sumar-
bústaðahverfi. Ekkert verður byggt fyrir framan lóðina. Læst hlið 
er inn í hverfið. Rafmagnstaug og heitt og kalt vatn er komið að 
lóðarmörkum. Verð 6,5 millj. 

ÁRSKÓGAR 6 , SELJAHVERFI 
Fyrir 60. ára og eldri!

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. APRÍL KL. 13:30-14:00

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



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

Vel skipulagt staðsteypt 
parhús í byggingu á þremur 
hæðum á útsýnisstað. Eignin er 
skráð 271,3 fm., þar af er 33,6 
fm. innbyggður bílskúr. Skv. 
teikningum eru 40 fm. óskráðir 
fermetrar á jarðhæð. Möguleiki 
er á aukaíbúð á 1. hæð. Húsið 
afhendist á byggingastigi 4. 
Afhending er áætluð í júlí 2018. 
Stutt er í alla helstu þjónustu, 
fallega náttúru og útivistar-
svæði.  Verð: 59,9 millj.  

FALLEGT ÚTSÝNI – LÓÐIN 
LIGGUR AÐ YTRI-RANGÁ
Sumarbústaðaland 1,32 ha. í 
landi Svínhaga að Fitjahrauni 1, 
Rangárþingi ytra. Lóðin er eig-
narlóð og má byggja allt að 300 
fm. á eigninni. Hún liggur að 
Ytri-Rangá og skartar fallegu 
útsýni. Búið er að gróðursetja 
um 2.000 trjáplöntur á eigninni. 
Uppspretta er á lóðinni.
Verð: Tilboð  

Gerðarbrunnur 12 – 113 Reykjavík Svínhagi í Fitjahrauni – 850 Hella

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 17. 
APRÍL KL. 17:00 – 17:30
Falleg og björt 108,8 fm. 4ra 
herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) 
við Rauðás í Árbæ. Skipt hefur 
verið um flesta glugga og ofna 
í íbúðinni. Húsið var sprungu-
viðgert og málað fyrir 2 árum 
síðan. Fallegt útsýni úr  
herbergjum íbúðar yfir Rauða-
vatn. Þvottahús og geymsla 
innan íbúðar.
Verð: 43,9 millj.

Glæsilegt og vel skipulagt 214,7 
fm. einbýlishús á einni hæð 
með bílskúr á barnvænum stað 
í suðurbyggð á Selfossi.  
Vandaðar innréttingar,  
heimilistæki og gólfefni. 
Auðvelt er að bæta við svefn-
herbergi á kostnað stofurýmis. 
Fullfrágengin lóð með tveimur 
sólpöllum.

OPIÐ HÚS

Rauðás 23 – 110 Reykjavík Hellubakki 2 – 800 Selfoss

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

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

Gunnar Þórisson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

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

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

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

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

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949
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NÁNARI UPPLÝSINGAR
STÆRÐ: 194.6 m2

8 HERBERGI

VERÐ:

89.9M

Böðvar 
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali 
Lögfræðingur

660 4777
bodvar@fastborg.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. APRÍL FRÁ KL. 16-16.30

HRINGBRAUT 104, 101 REYKJAVÍK

Einbýlishús með auka íbúð á góðum stað við Hringbraut í vesturbæ 
Reykjavíkur. Rúmgóð lóð með sér heimkeyrslu. Sérinngangur er að 
góðri auka íbúð í kjallara.  Leyfi er á húsinu fyrir skammtímaleigu 
sem veitir tækifæri til að hafa góðar leigutekjur af eigninni. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR

STÆRÐ: 38.7 m2

TILBÚIN TIL AFHENDINGAR STRAX

VERÐ FRÁ:
30.9M

OPIÐ HÚS

BRAUTARHOLT 6, 105 REYKJAVÍK

Nýjar fullbúnar tveggja herbergja íbúðir 
á fjórður/efstu hæð við Brautarholt 6 í 
Reykjavík. Suðursvalir með fallegu útsýni 
yfir borgina. Húsið er staðsett í grónu 
hverfi, staðsett rétt ofan við miðbæinn 
þar sem blandað er saman íbúðum og 
þjónustu. Bílastæði á lóð hússins, geymsla 
og sameiginlegt þvottahús á hæð.

MÁNUDAGINN 16. APRÍL FRÁ KL. 17-17.30

Sigurður Fannar
Guðmundsson
löggiltur fasteignasali
897 5930
sigurdur@fastborg.is

Gunnlaugur 
Þráinsson
löggiltur fasteignasali
844 6447
gunnlaugur@fastborg.is



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

Guðrún
Antonsdóttir
lögg. fast.

Bárugata 35,101 RVK, 
Stærð 92fm - Ásett verð 44.900.000 kr

Hraunbær 34, 110 RVK, 
Stærð 91,6fm - Ásett verð 33.900.000 kr 

OPIN HÚS 
SUNNUDAGINN 15. APRÍL

Laufengi 94, 112 RVK,  
Stærð 107,1fm - Ásett verð 40.900.000 kr

Hrísmóar 10, 210 GB, 
Stærð 77,10fm - Ásett verð 37.900.000 kr

Vantar allar gerðir eigna á skrá - Ég vinn fyrir þig

OPIÐ HÚS KL. 13 - 13:30 2 - 3ja herbergja íbúð með hátt til lofts og 
sér inngangi í kjallara á eftirsóttum stað. Sér hiti og rafmagn. Búið 
er að endurnýja skolplögn og leggja dren.  Eignin skiptist í: hol, 
eldhús, tvískipt svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og stofu. 

OPIÐ HÚS KL. 15 - 15:30 Stór og falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð 
með sér merktu bílastæði við húsið. Húsið er byggt í U og er góð 
aðstaða fyrir börnin. Eignin skiptist í: hol, eldhús, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og stofu. 

OPIÐ HÚS KL. 14 - 14:30 Laus til afhendingar. 4ra herbergja enda 
íbúð með sér inngangi frá svölum á góðum stað í göngufæri frá 
leikskóla, skóla, verslunarkjarna, golfvelli og íþróttastarfsemi. Þvot-
taaðstaða og geymsla eru innan íbúðar. Sér bílastæði er við húsið.

OPIÐ HÚS KL. 16 - 16:30 2-3ja herb. íbúð á 2. hæð með stórum 
svölum á góðum stað við kjarna Garðabæjar. Íbúðin er skráð 2ja 
herbergja, en búið er að setja upp herbergi út frá stofu. Eignin  
skiptist í: hol, eldhús, tvö svefnherb., baðherb., þvottahús og stofu. 

Stærð 92fm

OPIÐ HÚS

Stærð 107,,1fm

OPIÐ HÚS

Stærð 91,6, fm

OPIÐ HÚS

Stærð 77,1, 0fm

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

510 fm iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum við 
Fiskislóð 28 - Innkeyrsluhurðir - stórir vinnusalir
 - laust strax 
Í boði er að gera leigusamning til 2-3ja ára  
við traustan leigusala.

Fiskislóð
5000 fm athafnasvæði  

 
Hentar t.d. fyrir bílasölu  
eða bílaleigu - laust strax
Lóðin er afgirt
Aðkoma frá Grandagarði  
og Fiskislóð

Nánari upplýsingar veitir:  
Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Síðumúla 27, S: 588-4477
Ingólfur Gissurarson 
löggiltur
fasteignasali

Hvassaleiti 79 
Glæsilegt raðhús

Glæsilegt mikið endurnýjað ca 270 fm 
raðhús á frábærum stað í Austurborginni.  
Hús sem fengið hefur gott viðhald utan 
sem innan.  2-5 svefnherbergi. Frábær 
baklóð með sólpalli og mikilli veðursæld.  
Stutt í allt, skóla, þjónustu, verslanir.   
Sjón er sögu ríkari. Verð: 89,8 milljónir 

Ingólfur Gissurarson lögg.Fast. sýnir – S: 896-5222, ingolfur@valholl.is

OPIÐ HÚS

Opið hús Sunnudaginn 15. apríl 2018 frá kl. 17:15 – 18:00   

Bæjarlind 14  |  201 Kópavogur  |  822 5588  |  tingholt.is

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

Viðar
Lögg. fasteignasali
vidar@tingholt.is

Opið hús mánudag 16. apríl milli kl. 18:00 og 19:00. 
Falleg björt 3ja herbergja íbúð á jarðhæð sem skiptist í forstofu/hol, 
tvö rúmgóð svefnherbergi, stofu/eldhús, baðherbergi, geymslu og 
sameiginlegt þvottahús. Gott verð 33.9 m
Nánari uppl. veitir Ísak V. Jóhannsson s: 822-5588 

Seljavegur 33. Reykjavík

OPIÐ HÚS

Vegna mikillar sölu undanfarið þá vantar okkur 
allar gerðir eigna á skrá. Komum og verðmetum 
samdægurs þér að kostnaðarlausu.

Hallakur 4b, 210 Garðabæ

Sun. 15. apríl kl. 15-16
Falleg og rúmgóð 4ra herbergja, 139,6 m2 endaíbúð á 2. hæð í 
litlu fjölbýli í Akrahverfinu í Garðabæ. Hverfið er mjög 
fjölskylduvænt og stutt er í leikskóla og barnaskóla. 
Verð 63,5 m.kr.

Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, samliggjandi stofu og 
borðstofu, sjónvarpsrými, þvottahús, baðherbergi með sturtu 
og baðkari og þrjú rúmgóð svefnherbergi.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við eiganda með því 
að senda tölvupóst á eftirfarandi netfang: 
bjarkihvannberg@gmail.com eða í síma 856-6563 ef óskað er 
eftir skoðun á eigninni. 

Nánari upplýsingar og fleiri myndir af eigninni er að finna á 
fasteignavef Morgunblaðsins, www.mbl.is/fasteignir.

63,5 m.kr

Bollagarðar 71 - Einbýlishús

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Sérlega vandað og frábærlega staðsett fjölskyldhús á  
Seltjarnarnesi. Húsið er um 200 fm með innbyggðum bílskúr 
og stendur á eignarlóð. Fjögur herbergi og þrjár stofur.  
Heitur pottur er í garði. Verð: 104 millj.

Ásmundur Skeggjason fasteignasali tekur á móti ykkur, 
Gsm 895 3000.-

Opið hús 
sunnudag á milli kl. 17 og 18 

OPIÐ HÚS

 

Verð: Tilboð

4ja herbergja

105 fm

Vatnsbakkalóð – Bátalægi

Brandur Gunnarsson fasteignasli          GSM: 897-1401/ brandur@fastborg.is

ÞINGVELLIR - SUMARHÚS

Þingvellir - Sumarhúss

intellecta.is


