
Við leitum að öflugum fyrirliða til að stýra skrifstofu
landbúnaðar og matvæla en skrifstofan er ein þriggja fagskrifstofa

sem heyra undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Skrifstofustjóri stýrir og ber ábyrgð á faglegu starfi skrifstofunnar.
Í því felst stjórnun og rekstur, áætlanagerð, stefnumótun, markmiðs- 
setning og mat á árangri. Lögð er áhersla á nýsköpun og gott samráð 
og samstarf við stofnanir og hagaðila á málefnasviðum skrifstofunnar. 

Skrifstofan fer með málefni landbúnaðar, matvæla, velferð dýra og 
viðskipta- og tollasamninga. Hún fer með samskipti við 
Eftirlitstofnun EFTA og stofnanir Evrópusambandsins er varða þætti 
er lúta að rekstri og þróun EES samningsins sem og samskipti við 
Alþjóðaviðskiptastofnunina (WTO) og OECD á sviði viðskipta og 
framleiðslu landbúnaðarvara. Þá heyra málefni norrænu 
embættismannanefndarinnar um landbúnað og matvæli undir 
skrifstofuna.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun skilyrði
• Stjórnunarreynsla áskilin
• Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Reynsla af stefnumótunarvinnu
• Metnaður, skapandi hugsun og vilji til að ná árangri
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
• Þekking og áhugi á opinberri stjórnsýslu
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð kunnátta í ensku

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar í embættið til fimm ára 
frá 15. september 2018. 

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Skarphéðinsson, ráðuneytisstjóri, (ks@anr.is)
í síma 545 9700. Áhugasamir einstaklingar, konur og karlar, eru hvattir til að sækja um.

Umsókn skal fylgja ítarlegt kynningarbréf ásamt rökstuðningi um færni viðkomandi til að gegna 
embættinu. Einnig ferilskrá og upplýsingar um starfsheiti. Umsókn skal skila rafrænt á netfangið 
postur@anr.is eða með bréfi til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins Skúlagötu 4, 101 
Reykjavík eigi síðar en 20. júní 2018. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið liggur fyrir. 

Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, mun meta hæfni umsækjenda og skila 
greinargerð til ráðherra. Nefndin starfar samkvæmt reglum nr. 393/2012, um ráðgefandi nefndir 
er meta hæfni umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands. Um embættið gilda lög nr. 
115/2011, um Stjórnarráð Íslands, og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins. Um launakjör fer eftir kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.

Skrifstofustjóri á skrifstofu
landbúnaðar og matvæla
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Vilt þú taka þátt í nýju upphafi Herjólfs?

Capacent — leiðir til árangurs

•
•
•
•

•

•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6784 

Starfssvið
Skipuleggja og taka ákvarðanir um stefnu og siglingalag.
Stjórna skipi við sérstakar aðstæður.
Umsjón með fermingu og affermingu.
Stjórnun og skráning skipshafnar.

Hæfniskröfur
Fullnægja skilyrðum þess að mega gegna stöðu skipstjóra á 
farþegaskipi án takmarkana (STCW II/2 án takmarkana).
Minnst 5 ára reynsla af sjómennsku.
Stjórnunarhæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum.
Geta til ákvarðanatöku við misjafnar aðstæður.

SKIPSTJÓRI 
Viðkomandi þarf að skila inn læknisvottorði, sjóferðabók 
og afriti af vegabréfi.

•
•
•
•

•

•

•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6785 

Starfssvið
Eftirlit, prófanir og viðgerðir vél-, raf- og hjálparbúnaðar.
Mat á viðhalds- og endurnýjunarþörf.
Umsjón með mengunarvörnum á hafi og í höfn.
Ábyrð á að viðeigandi varahlutir og rekstrarvörur séu ávallt 
um borð til að tryggja öruggan rekstur skips og véla.
Viðbrögð og ráðstafanir við hættuástandi og bilunum í vél- 
og rafbúnaði. 

Hæfniskröfur
Fullnægja skilyrðum þess að mega gegna stöðu 
yfirvélstjóra á farþegaskipi án takmarkana á vélarstærð 
(STCW III/2 án takmarkana).
Minnst 5 ára reynsla af vélstjórn.
Stjórnunarhæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum.

YFIRVÉLSTJÓRI 
Viðkomandi þarf að skila inn læknisvottorði, sjóferðabók 
og afriti af vegabréfi.

Umsóknarfrestur

10. júní 2018

Náðst hefur 
samkomulag milli 
Vestmannaeyjarbæjar 
og Vegargerðarinnar um 
að Vestmannaeyjarbær 
taki yfir rekstur Herjólfs 
og óskar því Herjólfur 
ohf. eftir umsóknum 
í störf skipstjóra og 
yfirvélstjóra. Áætlað er 
að nýr Herjólfur hefji 
siglingar milli eyja og 
lands um mánaðarmótin 
september október 2018.

Grunnskólar
»    Deildarstjóri stoðþjónustu - Áslandsskóli
»    Skólaliði - Áslandsskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Hraunsel - Hraunvallaskóli
»    Heimilisfræðikennari - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Hraunsel - Hraunvallaskóli
»    Textílkennari - Hraunvallaskóli
»    Tómstundaleiðbeinandi í Mosann - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Grunnskólakennari í móttökudeild - Hvaleyrarskóli
»    Deildarstjóri fjölgreinadeildar - Lækjarskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Lækjarskóli
»    Sérkennari - Skarðshlíðarskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Skarðshlíðarskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Skarðshlíðarskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarmaður fasteigna - Öldutúnsskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    30% sumarstarf á heimili fatlaðs fólks
»    30% starf í Smárahvammi
»    80% starf Smárahvammi 
Leikskólar
»    Aðstoðarleikskólastjóri - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Sérkennari - Hvammur
»    Matráður - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
 

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Starfsmaður á fjármálasviði

Opel



Capacent — leiðir til árangurs

Hornafjörður er blómstrandi 
2.330 manna samfélag sem 
byggir á sjávarútvegi og 
ferðaþjónustu, starfstöð 
bæjarstjóra er á Höfn í 
fjölskylduvænu umhverfi þar 
sem öll nútíma þægindi eru til 
staðar. Öflugt menningar- og 
félagslíf er í sveitarfélaginu 
og fjölbreytt íþróttastarf 
í heilsueflandi samfélagi.  
Öll almenn þjónusta er til 
staðar og má þar nefna m.a. 
tónskóla, líkamsrækt, knatthús, 
sundlaug og heilbrigðisstofnun.  
Samgöngur til Hafnar eru 
greiðar, beint flug og strætó.  
 
Sjá einnig á heimasíðu 
sveitarfélagsins 
www.hornafjordur.is .

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6799 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri er skilyrði.
Þekking og reynsla af stefnumótun er kostur.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er skilyrði.
Leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum.
Góðir skipulagshæfileikar og metnaður til árangurs.

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Umsóknarfrestur

24. júní 

Helstu verkefni
Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og sér um 
framkvæmd ákvarðana sem teknar eru af bæjarstjórn og 
bæjarráði.
Bæjarstjóri undirbýr og situr fundi bæjarstjórnar og 
bæjarráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt.
Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður annarra starfsmanna 
sveitarfélagsins, nánari útlistun á hlutverki bæjarstjóra 
er að finna í 50. gr. samþykkta um stjórn og fundarsköp 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir eftir öflugum einstaklingi til að taka við starfi bæjarstjóra sveitarfélagsins.  
Leitað er að jákvæðum, heiðarlegum og kraftmiklum einstaklingi sem er reiðubúinn til að leggja sig allan fram í krefjandi 
starf. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri reynslu af því að starfa með fólki og hafa brennandi áhuga á að ná árangri í starfi. 
Viðkomandi þarf líka að eiga auðvelt með samskipti fyrir hönd bæjarfélagsins og að vera talsmaður þess, hvort sem er í 
samskiptum við opinbera stjórnsýslu, viðskiptavini, íbúa eða fjölmiðla. 

Sveitarfélagið Hornafjörður

Bæjarstjóri

Hefur þú

100% ástríðu
fyrir markaðsmálum og rannsóknum?

TIL AÐ VERA VISS

Gallup leitar að öflugum liðsmanni. 

Starfssvið

• Öflun nýrra viðskiptavina og verkefna

• Þjónusta og samskipti við viðskiptavini

• Hönnun rannsókna og verkefnastjórnun

• Kynning og túlkun niðurstaðna og 
önnur eftirfylgni

• Þróun rannsóknaraðferða og mælitækja

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu

• Reynsla / þekking á sviði rannsókna

• Reynsla / þekking á sviði markaðsmála

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Viðkomandi þarf einnig að

• Hafa mikla þjónustulund

• Eiga gott með að vinna sjálfstætt 
og með öðrum

• Eiga auðvelt með að tala fyrir 
framan hóp

• Vera metnaðarfull(ur)

• Búa yfir miklu frumkvæði

Í boði er spennandi starf við að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu á sviði markaðs- og viðhorfsrannsókna.

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2018
Umsókn ásamt kynningarbréfi og ferilskrá skal senda á Ragnheiði Dagsdóttur 
hjá Capacent ráðningum, ragnheidur.dagsdottir@capacent.is

Gallup er stærsta rannsóknarfyrirtæki landsins og starfar m.a. 
á sviði markaðs-, ímyndar-, þjónustu-, starfsmanna- og kjaramála.
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SAMFERÐA?

Ós er lítill leikskóli með langa sögu og stórt hjarta.
 
Skólinn er rekinn af foreldrum barnanna.  
Rík áhersla er lögð á metnaðarfullt faglegt starf 
og nána samvinnu. Ós er til húsa við Skerplugötu í 
vesturbæ Reykjavíkur.
 
Við leitum að leikskólakennara eða áhugasömum 
leiðbeinanda í 50-100% starf. 

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Eiríksdóttir
leikskolastjori@barnaheimilidos.is / 552 3277.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur auglýsir lausa til umsóknar stöðu heilbrigðisfulltrúa hjá deild Umhverfiseftirlits.  
Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilbrigð lífsskilyrði, vernda heilnæmt og ómengað umhverfi 
og tryggja sem kostur er gæði og öryggi matvæla. 
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skiptist í tvær deildir: Umhverfiseftirlit og Matvælaeftirlit auk eininga vöktunar umhverfis og 
hundaeftirlits. 
Viðkomandi starf er hjá Umhverfiseftirliti og næsti yfirmaður starfsmanns er deildarstjóri umhverfiseftirlits.

Vakin er athygli á því markmiði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að jafna
kynjaskiptingu innan starfsgreina og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Háskólamenntun á sviði, raunvísinda s.s. líffræði, umhverfisfræði, 
verkfræði, heilbrigðisvísindi, matvælafræði, eða sambærileg menntun.

verkefni.

greinargóðri íslensku.

heilbrigðisfulltrúi er kostur.

Heilbrigðisfulltrúi 

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Í starfinu felst m.a. :

starfsleyfisskyldum fyrirtækjum skv. þeim lögum og 
reglugerðum sem um starfsemina gilda.

kvörtunum. 

starfsleyfisskilyrði.

lagafrumvörp og skipulag auk þess að annast 
fræðslu.

yfirmanns.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar. Um fullt starf er að ræða. Æskilegt 
er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Rósa Magnúsdóttir, deildarstjóri Umhverfiseftirlits í síma 411 1111 og með tölvupósti til rosa.
magnusdottir@reykjavik.is

 Laus störf. Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2018.
Nánari upplýsingar um Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er að finna á vefslóðinni:  http://reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit

Vísir hf óskar eftir yfirvélstjóra til  
afleysingar á Fjölnir Gk 1136. Fjölnir 
er línuveiðiskip með beitningarvél. 

Nánari upplýsingar gefur skipstjóri  
í síma 856-5735 eða 896-2825

www.visirhf.is.

APPLICATIONS
Each application shall include a resumé and an introductory letter where the applicants introduce themselves and why they believe they are a good fit for the position. Application deadline is up to, and including, June 25th.  
Send all applications to careers@noxmedical.com. All inquiries will be handled with utmost care and confidentiality in mind. More information can be found with Kolbrun E. Ottosdottir, keo@noxmedical.com.
 

Nox Medical is an Icelandic med-tech company. We develop, manufacture and market medical devices to diagnose sleep disorders. The company employs around 50 people in Iceland. Nearly all of the 
company's revenue is in foreign currency, amounting to ISK 2 billion in the year 2017. Nox Medical has been in the vanguard of Icelandic technology companies since inception and has received numerous awards.

Nox Medical  |  Katrínartún 2  |  105 Reykjavík  |  570 7170  |  info@noxmedical.com  |  noxmedical.com

Specialist in Regulatory Affairs (RA)

WE ARE LOOKING FOR AN AMBITIOUS AND DETAILED ORIENTED INDIVIDUAL TO JOIN OUR REGULATORY TEAM

The regulatory team is responsible for the compliance with applicable law and regulations relating to medical device manufacturers in Nox‘s market areas, 
including but not limiting to United States, Canada, Europe, Japan, China, Australia and South-Korea.

QUALIFICATIONS
›› B.Sc. / M.Sc. degree in related field or equivalent experience required
›› 3+ years of relevant experience 
›› Knowledge of national and international regulatory requirements and compliance 

programs relating to medical devices
›› Experience with regulatory affairs, submissions, compliance programs and quality systems
›› Good planning/ organizational skills and techniques
›› Excellent problem solving skills
›› Skills in exercising judgment within defined procedures and practices to determine 

appropriate action
›› General knowledge of ISO 13485:2016
›› Excellent oral and written communication skills to support good interaction with  

regulatory agencies
›› Good negotiation and diplomatic skills
›› Excellent english skills, both verbal and written

FUNCTION & RESPONSIBILITIES
›› Participates in design and development projects as a member of a  

cross-functional team
›› Prepares/contributes to preparation of regulatory documents for medical 
       device submissions
›› Compiles technical documentation data packets for distributors to support 

international product registration
›› Communicates with regulatory agencies in support of regulatory submissions
›› Coordinates timely renewal of certificates, licenses, and registrations
›› Participates in developing and implementing the necessary procedures to ensure 

the company's ongoing compliance with national and international regulations/
requirements

›› Participates in improvements projects related to the Quality Management System
›› Researches applicable national and international standards to ensure the company’s 

ongoing compliance
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FRAMKVÆMDASTJÓRI ÞJÓNUSTU-  
OG VIÐSKIPTASVIÐS

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  
og kynningarbréf. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Menntunar- og hæfniskröfur: 
  Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
  Stjórnunarreynsla nauðsynleg
  Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
  Þekking og reynsla af ferlum og skipulagi (logistics) æskileg
  Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til hópvinnu
  Góð almenn tölvukunnátta, þekking á Axapta kostur
  Góð íslensku- og enskukunnátta
  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Gámaþjónustan hf. leitar að öflugum aðila í starf framkvæmdastjóra þjónustu- og viðskiptasviðs. Fjöldi viðskiptavina  
er í reglubundinni þjónustu varðandi losun úrgangs- og endurvinnsluefna og mikilvægt að fyrirtækið veiti góða þjónustu 
bæði innan fyrirtækisins og utan. 

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð 
á allri framkvæmd þjónustu 
Gámaþjónustunnar og sér til  
þess að starfsemin sé skilvirk.

Viltu móta snjalla framtíð með okkur?

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla 
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað 

samræma vinnu og einkalíf.

 og móta 
rafbílalausnir rafmagnstæknifræðingi til að taka þátt
í ferðalaginu með okkur.

mælarekstri, greiningum og ráðgjöf. Ef setningin 
„svona hefur þetta alltaf verið gert“ er ekki í þinni orðabók, viljum við heyra í þér.

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.

www.starf.or.is þar sem við tökum á móti umsóknum til 11. júní 2018.
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KRONAN.IS/ATVINNA

LANGAR ÞIG
AÐ EIGA ÞÁTT 

 Í  AÐ MÓTA
MATVÖRUVERSLUN
FRAMTÍÐARINNAR?

í markaðsteymið
stafrænni þróun

einfalda!

stur er til 11. júní 2018Umsóknarfrestu

Um starfið:

Numerus óskar eftir að ráða spyrla til starfa í 
tímabundið verkefni. Starfið felst í að hafa sam-
band símleiðis við almenning og bjóða þeim að 
vera þátttakendur í spurningavagni Numerus. 
Unnið er að jafnaði tvö kvöld í viku. Góðir 
tekjumöguleikar.

Hæfniskröfur: 

 
og með góða færni í mannlegum samskiptum.

VINNUSTAÐAGREININGAR

SPURNINGAVAGNAR

SKOÐANAKANNANIR

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á  
johanna@numerus.is

Vantar þig aukatekjur?

Hvað er Numerus?

Fagmennska og trúverðugleiki eru einkennisorð okkar.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Ber ábyrgð á áætlanagerð, fjármálum,  
  mannahaldi og rekstri Þróunarmiðstöðvar
  Hefur forystu á sviði þróunar og vísindarannsókna  
  og stuðlar að aukinni sérþekkingu á sviði
  heilsugæslu
  
  heilsugæsluþjónustu á landsvísu 
  
  árangursvísa
  Hefur forystu varðandi þróun verkferla og  
  klínískra leiðbeininga 

Nánari upplýsingar
  Starfshlutfall er 100% 
  Upplýsingar veitir  

 
  svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is

Hæfnikröfur
  Háskólamenntun á heilbrigðissviði  
  
  heilsugæslunnar
  Reynsla af vísindavinnu, gæðaþróun,  
  verkefnastjórnun og kennslu 
  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar og  
  reksturs
  Áhugi á og hæfni til að leiða þverfaglegan hóp  
  heilbrigðisstarfsmanna
  Reynsla af forystu í þróunarverkefnum er kostur 
  Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
  Góð hæfni til tjáningar í ræðu og riti 
  Góð enskukunnátta, kunnátta í  
  Norðurlandatungumáli er æskileg

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Forstöðumaður Þróunarmiðstöðvar  
heilsugæslunnar á landsvísu 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns 
Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar á landsvísu. Um er að ræða ábyrgðarmikið og 

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní 2018.

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 
109 Reykjavík.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði. Tekið er mið af 

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

Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar leiðir faglega þróun innan heilsugæslu á landsvísu. Þróunarmiðstöð vinnur að samræmingu 

heilbrigðisstofnanir sem reka heilsugæslustöðvar og sjálfstætt starfandi heilsugæslustöðvar. Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar 
starfar innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Rafvirki óskast
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa eða mann vanan 

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

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

 
Vinsamlega sendið fyrirspurn eða umsókn á netfangið 

gisli@tengillehf.is fyrir 15. júní.
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CCP
IS HIRING!
A courageous and pioneering culture, 
allied to the diversity of our employees, 
makes CCP a unique and inspirational 
place to work. 

We are seeking new talent to join our innovative 
teams in order to help create unforgettable 
experiences in real and virtual worlds.

For a full list of vacancies and information, please 

Engineers
Game Designers
QA Analysts
Brand & Marketing Specialists
Finance Specialists



MANNAUÐSSTJÓRI

DEILDARSTJÓRI LEIKGERVADEILDAR

Starfslýsing: 
• Forysta og stefnumótun á sviði mannauðsmála
• Ábyrgð á framkvæmd og þróun starfsmannastefnu
• Umsjón með ráðningum starfsmanna í samráði við deildarstjóra,   
 framkvæmdastjóra og leikhússtjóra
• Aðstoð við launaútreikninga og frávikagreiningar 
• Umsjón með greiningu starfa, starfsþróunar- og fræðslumálum
• Samskipti við stéttarfélög og þátttaka í samningagerð 

Helstu verkefni: 
• Að veita leikgervadeild forstöðu
• Ábyrgð og yfirumsjón með hönnun förðunar, gerva og hárgreiðslu fyrir sýningar leikhússins
• Ábyrgð á rekstri deildar, gerð áætlana, eftirfylgni og ábyrgð á að starfsemin sé innan áætlana
• Að hanna leikgervi í samstarfi við listræna stjórnendur leiksýninga fyrir sýningar LR 
• Ábyrgð á starfsmannahaldi deildarinnar, þ.m.t. ráðningum starfsfólks, vaktaskipulagi,    
 starfstilhögun og kennslu auk skila á vinnuskýrslum
• Yfirumsjón með innkaupum og lager leikgervadeildar
• Þátttaka í keyrslu sýninga eins og frekast er unnt

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Víðtæk reynsla og þekking á mannauðsstjórnun
• Þekking og reynsla af kjaramálum
• Þekking og reynsla af rekstrartengdum verkefnum ásamt greiningarhæfni
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Frumkvæði, fagleg vinnubrögð og kraftur til að hrinda hlutum í framkvæmd

Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Menntun á sviði leikgervahönnunar
•   Viðamikil reynsla sem nýtist í starfi
•   Reynsla af hárkollugerð
•   Reynsla af stjórnun er kostur
•   Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni
•   Frumkvæði, drifkraftur, sjálfstæði og metnaður í starfi
•   Skipulagshæfni og lausnamiðuð hugsun

Borgarleikhúsið óskar eftir að ráða mannauðsstjóra til starfa. Mannauðsstjóri fer með faglega 
forystu mannauðsmála, leiðir stefnumótun og veitir ráðgjöf í mannauðsmálum fyrirtækisins. 

Borgarleikhúsið leitar að metnaðarfullum og skapandi 
einstaklingi til að stýra leikgervadeild Borgarleikhússins. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Ögmundsdóttir framkvæmdastjóri á netfanginu: kristino@borgarleikhus.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní og skal senda ferilskrá og kynningarbréf á netfangið kristino@borgarleikhus.is

Sækja skal um starfið á vef Capacent, www.capacent.is 

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní og skal umsóknum fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið. Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður S. Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum. 
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Síðumúla 13 - 108 Reykjavík - sími : 577 5500 - www.atvinnueign.is og www.ibudaeignir.is 

Við leitum að sjálfstæðum og árangursdrifnum löggiltum 
fasteignasala og aðstoðarmanni fasteignasala. Mikilvægir 
kostir eru fagmennska, traust, áræðni og góð þjónulund. 
Árangurstengd laun. 

Óskum eftir löggiltum fasteignasala

og aðstoðarmanni fasteignasala

FASTEIGNAMIÐLUN

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknir berist á netfangið halldor@atvinnueign.is  
Nánari upplýsingar veitir Halldór Már lögg. fasteignasali í síma 898 5599

Mikil eftirspurn og næg verkefni 
fyrir duglega einstaklinga. Aðilar fá 
eignir á vegum fasteignasölunnar til 
að vinna með. 

Melabraut 18 - 220 Hafnarfirði  - Sími 599-6000 

Hópbílar óska eftir að ráða  
bifvélavirkja

Hæfniskröfur
Æskilegt að hafa menntun í bifvélavirkjun, en áhugi og 

reynsla af bílaviðgerðum kemur einnig til greina

Eiginleikar
Öguð vinnubrögð, metnaður og vandvirkni.

Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Stundvísi og áreiðanleiki.

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð.

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

Hægt er að senda inn umsóknir á 
atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við 

Davíð í síma 5996014.

Hæfni og menntun
 » Háskólamenntun í tölvunar-
eða hugbúnaðarverkfræði

 » Sterkur bakgrunnur í C#, .Net 
og  SQL er skilyrði

 » Hæfni í samantekt á kröfum
og hönnun á lausnum

 » Frumkvæði, fagmennska
og færni í mannlegum sam-
skiptum

 » Reynsla og/eða þekking á
kerfum á fjármálamarkaði
er kostur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Óskar
Sigurgeirsson, forstöðumaður
Hugbúnaðarlausna, í síma 410
7075 og Berglind Ingvarsdóttir
mannauðsráðgjafi í síma 410 7914.

Landsbankinn leitar að öflugum forritara til starfa í hópi reyndra
sérfræðinga í greiðsluteymi Hugbúnaðarlausna á Upplýsingatæknisviði.

Bankinn vinnur samkvæmt markvissri og metnaðarfullri stefnu um
stafræna tækni með það að markmiði að gera bankaviðskipti aðgengilegri 

og skilvirkari. Um er að ræða tækifæri fyrir reyndan aðila sem hefur
brennandi áhuga á að taka þátt í spennandi breytingum og takast á við

kre�andi þróunarverkefni.

Forritari 

Helstu verkefni
 » Nýsmíði hugbúnaðar

 » Umbóta- og samþættingar-
verkefni

 » Þróun og viðhald greiðslulausna
í takt við stefnu bankans

 » Greining og hönnun hug-
búnaðarlausna í samstarfi 
við hagsmunaaðila       

Umsókn merkt Forritari fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. Umsóknarfresturi
er til og með 15. júní nk. Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.



Framkvæmdastjóri sölusviðs

Fyrirtæki, sem starfar í útgáfu fjölda ferðarita bæði í 
prentuðu og rafrænu formi, leitar að öflugum einstakling 
til að hafa umsjón með söludeild og verkum sem við 
gefum út.  Við leitum að sjálfstæðum og hugmyndaríkum 
einstaklingi með öguð vinnubrögð.

Reynsla og þekking á verkefna- og sölustjórnun er 
nauðsyn. Færni í mannlegum samskiptum og traust fram-
koma er áskilin sem og góð almenn tölvukunnátta.

Framundan eru mjög stór og krefjandi verkefni.

Til boða stendur skemmtilegt og gefandi framtíðarstarf.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá  
á hrannar@frettabladid.is fyrir 10. júní nk.

Staða skólastjóra í Foldaskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Foldaskóla.
Foldaskóli er elsti hverfisskólinn í Grafarvogi, stofnaður árið 1985. Í skólanum eru um 500 nemendur í 1.-10. bekk. : Við skólann er 
starfrækt einhverfudeild og Foldaskóli er safnskóli unglingadeilda í Hamra-, Húsa- og Foldahverfi og er um helmingur nemenda á 
því skólastigi. Skólinn er Grænfánaskóli og tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi skóli. Einkunnarorð skólans eru siðprýði, menntun 
og sálarheill. Skólinn vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar og Olweusaráætlunar gegn einelti og verið er að innleiða leiðsagnarmat. 
Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu starfsfólki, mikið samstarf er við félagsmiðstöðina Fjörgyn og nærsamfélagið og við skólann 
starfar öflugt foreldrafélag. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, greinargerð um framtíðarsýn  
umsækjanda á skólastarfið, 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 18. júní 2018.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 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

Meginhlutverk skólastjóra er að:

 hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við   
 aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

 högun og starfsþróun.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 grunnskólastigi.

 skólastarfi.

 skólaþróun.

Tölvunarfræðingur/kerfisfræðingur Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201805/1099
Sérfræðingur í skjalastjórnun Ríkisskattstjóri Reykjavík 201805/1098
Brautarstjóri í garðyrkjuframleiðslu Landbúnaðarháskóli Íslands Reykir í Ölfusi 201805/1097
Fulltrúi í þjónustudeild Samgöngustofa Reykjavík 201805/1096
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201805/1095
Varðstjóri Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201805/1094
Aðalvarðstjóri  Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201805/1093
Deildarstjóri skólaheilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201805/1092
Hjúkrunarfr., skólaheilsugæsla Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201805/1091
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201805/1090
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201805/1089
Aðstoðarmaður í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201805/1088
Aðst. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201805/1087
Matráður, afleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201805/1086
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Grundarfjörður 201805/1085
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Snæfellsnes 201805/1084
Lyfjafræðingur, tímabundið Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201805/1083
Lyfjafræðingur Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201805/1082
Löglærður fulltrúi sýslumanns Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra Húsavík 201805/1081
Varðstjóri Lögreglustjórinn á Austurlandi Eskifjörður 201805/1080
Varðstjóri í sérsveit Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201805/1079
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Dalvík 201805/1078
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Hveragerði 201805/1077
Lífeindafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201805/1076
Skólameistari FSH Mennta- og menningarmálaráðuneytið Húsavík 201805/1075
Skólameistari VA Mennta- og menningarmálaráðuneytið Neskaupstaður 201805/1074
Sálfræðingur Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201805/1073
Náms- og starfsráðgjafi Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201805/1072

Eftir vinnu:  
Upp í fjall eða niður í fjöru?

Viltu vera í krefjandi og skemmtilegu starfi en 
eiga samt nægan tíma fyrir þig og þína? 
Launafl leitar nú að rafvirkja og blikksmið.  
Fjarðabyggð er fjölskylduvænt og gott samfélag með 
marga byggðarkjarna, fallega náttúru og fjölbreytt 
atvinnutækifæri.  

Rafvirki Góð laun og áhugavert starf sem felst m.a. 
í raflögnum, töflusmíði, smáspennu-, kælitækja- og 
heimilisviðgerðum.

Blikksmiður Samkeppnishæf laun, krefjandi og  
fjölbreytt starf frá einfaldri fínsmíði upp í  
loftræsti samstæður af flóknustu gerð.

Frekari upplýsingar á launafl.is/laus-storf  
og í síma 414-9400.

HVERFISGALLERÍ LEITAR AÐ 
AÐSTOÐAR FRAMKVÆMDASTJÓRA

Umsóknir sendist fyrir 8. júní

Nánari upplýsingar veitir Sigríður L. Gunnarsdóttir 
í síma 8649692 eða sigridur@hverfisgalleri.is

Hverfisgallerí leitar að öflugri manneskju sem hefur 
brennandi áhuga og þekkingu á samtímalist, drifkraft 
til leysa mörg verkefni í einu og reynslu í umsýslu 
listaverka. Viðkomandi mun bætast í smátt en knátt 
teymi Hverfisgallerís og mun taka þátt í öllum fösum 
almennrar starfsemi og rekstur gallerísins.

Við leitum að starfskrafti sem hefur gaman að 
samskiptum við fólk og á auðvelt með að miðla 
upplýsingum, skapa traust og jafnframt að vera 
vandvirk/ur og verklagin/n. Sjálfstæð vinnubrögð 
og frumkvæði er lykilatriði og háskólanám og 
reynsla sem nýtist beint í starfi er skilyrði ásamt 
góðri almennri tölvukunnáttu og þekkingu á 
myndvinnsluforritum. Þá þarf viðkomandi að hafa 
mikla færni í ritaðri og talaðri ensku og íslensku.



Svæðisstjóri rafmagnssviðs 
í Hafnarfirði

Starfssvið

Starfið felur í sér hönnun á há- og lágspennu-
dreifikerfum, rekstur og viðhald á aðveitu- 
og dreifikerfum, vinnu við landupplýsingakerfi 
og uppbyggingu á verkbókhaldi. Almennt 
skipulag, verkumsjón og samvinna við önnur 
svið og  deildir s.s. mæladeild, þjónustudeild 
og vatnssvið.

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði verk- eða 
 tæknifræði

• Rafvirkjaréttindi og/eða reynsla af 
 rafvirkjastörfum við háspennuvirki

• Haldgóð reynsla af rekstri rafveitukerfa

• Samskiptahæfni og frumkvæði

• Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna 
 undir álagi

• Góð færni í íslensku og ensku

Rafvirki 
í Hafnarfirði

Starfssvið

Starfið felur í sér viðhald og rekstur dreifikerfis, 
nýlagnir, tengingar og uppsetningu búnaðar.

Hæfniskröfur

• Við leitum að hæfileikaríkum einstaklingum 
 til að vinna í frábærum hópi rafiðnaðarmanna 
 þar sem mikil tækifæri eru til að þróast í starfi

• Áhersla er lögð á fagleg og sjálfstæð vinnu-
 brögð, samski óskað

• Sveinspróf í rafvirkjun er nauðsyn, tekið 
 verður tillit til þess ef viðkomandi er að 
 ljúka sveinsprófi

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri 
í síma 422 5200. Sótt er um störfin á heimasíðu HS Veitna, hsveitur.is
Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2018

Framkvæmdastjóri Starfs- 
endurhæfingar Norðurlands

Stjórn Starfsendurhæfing Norðurlands (SN) auglýsir eftir 
öflugum, metnaðarfullum og framsýnum leiðtoga

Hlutverk Starfsendurhæfingar Norðurlands er að veita 
einstaklingum starfsendurhæfingu sem hafa verið utan 
vinnumarkaðar um tíma, s.s. vegna veikinda, slysa eða 
félagslegra aðstæðna, sem eru að vinna að endurkomu  
út á vinnumarkaðinn. 

SN starfar eftir lögum um atvinnutengda starfsendur- 
hæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða.
Um er að ræða 100% stöðu. Starfið er fjölþætt og gefandi 
og krefst sjálfstæðra vinnubragða og sveigjaleika. 

Helstu verkefni;

 Starfsendurhæfingar Norðurlands

Menntun og hæfniskröfur; 

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2018. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. ágúst.

Umsókn berist til Starfsendurhæfingar Norðurlands 
Glerárgötu 36, 600 Akureyri eða á netfang; geirlaug@stn.is 

framkvæmdastjóri í síma 420-1020 / 695-5899, hægt er að 

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka  

mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land og er með skrifstofur og 
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera 
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á 
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn 
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem 
samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Óskum eftir aðstoðar-
verslunarstjóra

Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem er tilbúinn 
að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum

• Reynsla af verkstjórn

• Frumkvæði og metnaður í starfi

• Jákvæðni og rík þjónustulund

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

• Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg  
 og þekking á Navision kostur

Helstu verkefni og ábyrgð
• Þjónusta við viðskiptavini

• Sala, birgðahald og umhirða búðar

• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

• Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins

• Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Nánari upplýsingar veita: Ragnheiður Guðmundsdóttir – hveragerdi@vinbudin.is, 481 3932 og  
Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Starfshlutfall er 100%. Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

VÍNBÚÐIN HVERAGERÐI



Skurðstofuhjúkrunarfræðingur 
Við hjá Dea medica (Lýtalækningastöð Reykjavíkur) óskum 

eftir að ráða hjúkrunarfræðing í hlutastarf frá og með 1.9. ’18. 

Umsóknir sendist til Dea medica, 
Álfheimum 74,104 Reykjavík eða 

thordis@deamedica.is

Lyfjafræðingur óskast
Lyfjaver óskar eftir að ráða lyfjafræðing til fjölbreyttra starfa 
við vélskömmtun o.fl. Viðkomandi þarf að vera samvisku- 

samur og skipulagður og geta unnið undir álagi. 

 Umsóknarfrestur er til 10. júní.

Nánari upplýsingar eru veittar  
í síma 895-3466 eða á alli@lyfjaver.is

Ráðgjafi í starfsendurhæfingu 
Stjórn Starfsendurhæfing Norðurlands (SN) auglýsir eftir 
ráðgjafa í starfsendurhæfingu.

Hlutverk Starfsendurhæfingar Norðurlands er að veita 
einstaklingum starfsendurhæfingu sem hafa verið utan 
vinnumarkaðar um tíma, s.s. vegna veikinda, slysa eða 
félagslegra aðstæðna, sem eru að vinna að endurkomu út 
á vinnumarkaðinn. 

SN starfar eftir lögum um atvinnutengda starfsen-
durhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða

Um er að ræða 80% stöðu

Helstu verkefni;

Menntun og hæfniskröfur; 

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2018. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. ágúst.

-

Skóla- og frístundasvið

Börn eru skemmtileg.
Komdu að kenna í Ölduselsskóla!

Ölduselsskóli auglýsir eftir umsjónarkennurum á yngsta og 
miðstigi.

Starfið er laust frá 1. ágúst nk. og umsóknarfrestur  
er til 12. júní.

Upplýsingar um Ölduselsskóla og starfið eru á ráðningarvef 
Reykjavíkurborgar og skal umsóknum skilað þar.

Nánari upplýsingar Börkur Vígþórsson í síma 6648366 og 
tölvupósti borkur.vigthorsson@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.

www.lyfogheilsa.is

Lyf og heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar 
um landið. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum 
sínum framúrskarandi þjónustu á sviði heilsu, heilbrigði og lífsgæða.
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Starfssvið

Hæfniskröfur

Rekstrar- og mannauðsstjóri

Viltu vera með?
 Mönnun apóteka og ráðningar   

 í samráði við leyfishafa

 Umsjón með tímaskráningarkerfi

 Öll launavinnsla, s.s. greiningar   

 á frávikum og álagi

 Samskipti við ákveðna rekstrarbirgja,  

 viðskiptavini, stéttarfélög og fl.

 Meðal annarra verkefna eru jafnlaunavottun,  

 áhættumat og persónuverndarlöggjöf

Lyf & heilsa leitar að metnaðarfullum og talnaglöggum einstaklingi 
til starfa á skrifstofu félagsins sem rekstrar- og mannauðsstjóri.

Umsóknir berist til 
starf@lyfogheilsa.is 
merkt „rekstrar- og 
mannauðsstjóri“ 
fyrir 8. júní.

 Menntun sem nýtist í starfi,   
 s.s. mannauðsstjórnun, viðskiptafræði,  
 sálfræði, lögfræði eða hagfræði

 Reynsla af sambærilegum störfum

 Samskiptafærni og skipulagshæfileikar

 Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun

 Reynsla og þekking á launavinnslu

 Góð almenn tölvukunnátta

Æskilegt er að viðkomandi geti   
hafið störf sem fyrst.

Framkvæmdastjóri sölusviðs

Fyrirtæki, sem starfar í útgáfu fjölda ferðarita bæði í 
prentuðu og rafrænu formi, leitar að öflugum einstakling 
til að hafa umsjón með söludeild og verkum sem við 
gefum út.  Við leitum að sjálfstæðum og hugmyndaríkum 
einstaklingi með öguð vinnubrögð.

Reynsla og þekking á verkefna- og sölustjórnun er 
nauðsyn. Færni í mannlegum samskiptum og traust fram-
koma er áskilin sem og góð almenn tölvukunnátta.

Framundan eru mjög stór og krefjandi verkefni.

Til boða stendur skemmtilegt og gefandi framtíðarstarf.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá  
á hrannar@frettabladid.is fyrir 10. júní nk.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



VIÐ MAT Á HÆFI UMSÆKJENDA LÍTUR VALNEFNDIN 
MEÐAL ANNARS TIL EFTIRFARANDI ATRIÐA:

• Yfirgripsmikil reynsla af starfsemi fjármálafyrirtækja.
• Reynsla af alþjóðlegum fjármálamarkaði.
• Traust og gott orðspor.
• Leiðtogahæfileikar.
• Sérþekking á sviði áhættustefnu 

s.s. markaðs- og lánsáhættu.
• Reynsla af stjórnun, rekstri og stefnumótun.
• Fjárhagslegt sjálfstæði, reynsla og þekking eða nám 

sem nýtist í starfi.

UMSÆKJENDUR ÞURFA JAFNFRAMT AÐ 
UPPFYLLA EFTIRFARANDI SKILYRÐI:

• Vera lögráða og hafa ekki á síðustu fimm árum 
verið úrskurðaðir gjaldþrota.

• Hafa ekki í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm 
á síðustu tíu árum fyrir refsiverðan verknað.

• Uppfylla kröfur um óhæði, þ.e. þeim er ekki heimilt 
að vera starfsmenn eða stjórnarmenn hjá þeim sem 
fara með yfirráð yfir öðrum viðskiptabönkum eða 
sparisjóðum, eru ekki starfsmenn eða stjórnarmenn 
hjá öðrum viðskiptabönkum og sparisjóðum eða 
dótturfélögum þeirra, eru ekki makar stjórnarmanna 
eða framkvæmdastjóra framangreindra aðila eða skyldir 
þeim í beinan legg eða fyrsta legg til hliðar. Það sama 
gildir ef viðkomandi sinnir reglubundið hagsmunagæslu 
eða ráðgjafastörfum fyrir framangreinda aðila eða hefur 
meirihluta tekna sinna af viðskiptum við þá. Stjórnarmenn 
og starfsmenn fjármálafyrirtækis mega ekki eiga sæti í 
stjórnum annars eftirlitsskylds aðila eða aðila sem eru í 
nánum tengslum við hann.

Bankasýslan fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum samkvæmt lögum nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins.
Fer stofnunin með 100% eignarhlut í Íslandsbanka hf., 98,2% eignarhlut í Landsbankanum hf. og 49,5% eignarhlut í
Sparisjóði Austurlands hf.

Stjórn Bankasýslu ríkisins skipar sérstaka valnefnd, sbr. 7. gr. laga nr. 88/2009, sem tilnefnir aðila fyrir hönd ríkisins í stjórnir 
fjármálafyrirtækja. Bankasýsla ríkisins óskar formlega eftir tilnefningum valnefndar um stjórnarmenn fyrir stjórnarkjör í 
hlutaðeigandi fjármálafyrirtækjum.

Samkvæmt ákvæði 7. gr. laga nr. 88/2009 styðst valnefnd við starfsreglur við mat á hæfni, menntun og reynslu einstaklinga sem til 
greina koma til setu í stjórnum fjármálafyrirtækja fyrir hönd ríkisins. Starfsreglurnar eru aðgengilegar á heimasíðu Bankasýslu ríkisins.

Við val á einstaklingum sem tilnefndir eru í stjórnir fjármálafyrirtækja tekur valnefndin mið af yfirsýn, þekkingu og reynslu við-
komandi í tengslum við fyrirtækjarekstur og starfsháttum fjármálafyrirtækja. Nefndin leitast við að það sitji sem næst jafnmargar 
konur og karlar í stjórnum fjármálafyrirtækja. Þá er jafnframt miðað að því að þekking og reynsla stjórnarmanna sé fjölbreytt. 

Ennfremur er vakin athygli á 29 gr. a. laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki sem varðar mögulega hagsmunaárekstra í 
tengslum við lánveitingar.
Stjórnarmenn fjármálafyrirtækja þurfa að gangast undir og 
standast hæfismat Fjármálaeftirlitsins.

Bankasýsla ríkisins leitar að einstaklingum
til stjórnarsetu í fjármálafyrirtækjum.

Bankasýsla ríkisins er sérstök 

ríkisstofnun með sjálfstæða 

stjórn sem heyrir undir 

fjármála- og efnahagsráðherra 

og fer með eignarhluti ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum í samræmi 

við lög, góða stjórnsýslu- og 

viðskiptahætti og eigendastefnu 

ríkisins á hverjum tíma.

Áhugasamir einstaklingar sem telja 

sig uppfylla framangreind skilyrði eru 

hvattir til að senda ferilskrár ásamt 

upplýsingum um ofangreind atriði til 

valnefndar Bankasýslu ríkisins á netfangið 

valnefnd@bankasysla.is. Óskað er eftir 

að ferilskrár og umbeðnar upplýsingar 

berist eigi síðar en 16. júní nk. Þeir 

einstaklingar, sem sent hafa ferilsskrár sínar 

eða boðið sig fram til stjórnarsetu með 

öðrum hætti fyrir 1. janúar 2018, eru beðnir 

um að endurnýja áhuga sinn með pósti til 

valnefndar ef þeir gefa áfram kost á sér til 

setu í stjórnum fjármálafyrirtækja. 

Nánari upplýsingar veitir Jón G. Jónsson, 

forstjóri Bankasýslu ríkisins, sími 550-1700.

Helstu verkefni:
• Starfsmaður Loftslagsráðs sem felur í sér umsjón og 

framfylgd verkefna undir stjórn formanns ráðsins
• Umsjón með framfylgd aðgerðaáætlunar í 

loftslagsmálum
• Önnur verkefni á sviði loftslagsmála

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Mastersgráða eða sambærileg háskólagráða, sem 

nýtist í starfi
• Þekking á sviði  loftslagsmála 
• Reynsla og þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu er 

kostur

Færni og aðrir eiginleikar:
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Færni í mótun stefnu, lausna og hugmynda
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og geta til 

að vinna undir álagi
• Gott vald á  talaðri og ritaðri  íslensku og ensku

Um fullt starf er að ræða. Upphaf ráðningar er samkvæmt samkomulagi en æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eftir að ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní næstkomandi. 

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn sína til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
Skuggasundi 1, 101 Reykjavík eða rafrænt á postur@uar.is. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

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

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri hafs, vatns og loftslags, netfang hugi.olafsson@uar.is. 

Staða sérfræðings á sviði loftslagsmála er laus til umsóknar í umhverfis- og 
auðlindaráðuneytinu. Viðkomandi er einnig starfsmaður Loftslagsráðs.

Starfsmaður
Loftslagsráðs/sérfræðingur

á sviði loftslagsmála 



Laus störf í Lágafellsskóla
skólaárið 2018-2019

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi?
Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi sem
vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í 
krefjandi verkefnum? Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er
heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingar-
stefnunnar. Starfsemi skólans fer fram í tveimur byggingum 
þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur í útibúi skólans,
Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum.

KENNARAR ÓSKAST Í EFTIRTALIN STÖRF:

(100% framtíðarstaða) – menntun í sérkennslufræðum
æskileg sem og reynsla af atferlismótun

menntun í sérkennslufræðum æskileg

og stærðfræði

framtíðarstöður)

Menntunar- og hæfnikröfur í kennarastörf:

í skólastarfi

EINNIG VERÐUR RÁÐIÐ Í EFTIRTALIN STÖRF:

góða þekkingu og reynslu af atferlismótandi aðferðum, t.d.

gæsla og létt ræsting)

Menntunar- og hæfnikröfur:

með réttindi er annað skoðað

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið
johannam@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 15. júní 2018.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Hér er gott að búa

Reykjanesbær er fimmta stærsta sveitarfélag landsins með um 18 þúsund íbúa. 
Í bænum eru einnig starfræktir sex grunnskólar, framúrskarandi tónlistarskóli og öflugt 
íþrótta- og tómstundastarf. Hjá Reykjanesbæ starfar samhentur hópur starfsmanna sem hefur 
það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa bæjarfélagsins sé eins og best verður á kosið hverju 
sinni. Við bjóðum góða starfsaðstöðu, jákvætt andrúmsloft og tækifæri til starfsþróunar.

Sótt er um störfin á vef Reykjanesbæjar, reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf.  

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2018.

Taktu þátt í að 
móta lærdóms-
samfélag

Heilsuleikskólinn
Garðasel
Einkunnarorð skólans eru: Hreyfing - 
Virðing - Næring - Skapandi starf

 Leikskólakennarar 
 Íþróttafræðingur

leikskolinngardasel.is

Hjallatún
Einkunnarorð skólans eru: 
Leikur - Lýðræði - Samskipti

 Leikskólakennarar
 Deildarstjórar

hjallatun.is

Holt – starfar í anda 
Reggio Emilia
Einkunnarorð skólans eru: Gleði - 
Virðing - Sköpun - Þekkingarleit

 Leikskólakennarar

leikskolinnholt.is

Tjarnarsel
Einkunnarorð skólans eru: Hreyfing - 
Virðing - Upplifun - Lífsgleði

 Leikskólakennarar

tjarnarsel.is

Heilsuleikskólinn 
Heiðarsel
Einkunnarorð skólans eru: 
Hreyfing - Næring - Sköpun - Leikur 

 Leikskólakennarar
 Deildarstjórar

heidarsel.is

Vesturberg
Einkunnarorð skólans eru: 
Frumkvæði - Vinátta - Gleði

 Leikskólakennarar

vesturberg.is     

Reykjanesbær leitar að fólki sem vill vera með í að byggja upp lærdóms-
samfélag í fremstu röð þar sem metnaður, kraftur og samheldni eru lykilatriði. 
Í Reykjanesbæ eru tíu leikskólar þar sem gætir mikillar fjölbreytni í skólastarfi. 
Leikskólar bæjarins vinna eftir metnaðarfullri læsis- og menntastefnu sem 
sveitarfélagið hefur sett sér. Þeir leggja áherslu á læsi og stærðfræði með 
börnum frá tveggja ára aldri.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Framsækið fyrirtæki í mannvirkja- 
gerð leitar hæfra einstaklinga

Áhugasamir sendi email á smidaland@smidaland.is

Gerð er krafa um:
•próf í viðskiptafræði, hagfræði eða sambærilega 

menntun auk framhaldsmenntunar sem nýtist í starfi,
• leiðtogahæfni og getu til að hvetja aðra til árangurs,
•farsæla stjórnunar- og rekstrarreynslu, þ.m.t. reynsla 

af mannaforráðum,
•framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

miðlun upplýsinga,
•frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi,
•reynslu af teymisvinnu og breytingarstjórnun,
•getu til að vinna undir álagi.

Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.

Framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs ber
ábyrgð á verkefnum sviðsins. Hann hefur umsjón með
fjármálum sjúkrahússins, annast  reikningshald þess 
og gerir ársreikning. Framkvæmdastjórinn heldur utan 
um fjárheimildir sjúkrahússins, sér um fjárstýringu
og innheimtir kröfur og gerir og fylgir eftir fjárhags-
áætlun. Að auki ber hann ábyrgð á söfnun, úrvinnslu 
og miðlun klínískra og fjárhagslegra upplýsinga, 
tölvu- og upplýsingatæknimálum, sér um útboð,
samningagerð, innkaup og vörustýringu og umsjón 
fasteigna og tækja. Sviðið starfar þvert á önnur svið,
hefur við þau nána samvinnu og veitir þeim ráðgjöf.

Sjúkrahúsið á Akureyri
~ fyrir samfélagið ~

ÖRYGGI - SAMVINNA - FRAMSÆKNI

Framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs

UMSÓKNARFRESTUR:
18. JÚNÍ 2018

UMSÓKNIR:
SAK.IS/ATVINNA

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Nánari upplýsingar um starfið og hæfnikröfur eru á sak.is/atvinna og starfatorg.is. 
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. Staðan veitist frá 1. ágúst nk. eða 
eftir samkomulagi og er veitt til fimm ára. Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Bjarni Jónasson 
forstjóri í síma 463 0100 og/eða í tölvupósti bjarnij@sak.is.

Starfsmaður
Endurvinnslan hf óskar eftir að ráða öflugan aðila til starfa. 

Um er að ræða starf við móttöku drykkjarumbúða hjá 
traustu fyrirtæki. Starfsmaður aðstoðar viðskiptamenn og 
sér um úrvinnslu á flöskum og dósum. 
Vinnutími er frá 8:30 til 17:00 og einnig er nauðsynlegt að 
vinna einhverja daga til 18:00 og nokkra laugardaga frá 
11:30 – 16:30.

Umsóknir berist á evhf@evhf.is og eru upplýsingar gefnar 
í síma 5888522

SÉRFRÆÐINGUR  
Í LAUNALAUSNUM

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sveinn Kristinn Ögmundsson
forstöðumaður mannauðs- og launalausna, sko@origo.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2018. 

Sótt er um starfið á vefnum okkar, www.origo.is/atvinna. 
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál og þeim svarað.

Við leitum að lausnamiðuðum einstaklingi með brennandi 
áhuga á launamálum.

HELSTU VERKEFNI
• Innleiðing á launalausnum Origo
• Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina
• Þátttaka í þróun og útfærslu á nýjum lausnum

HÆFNISKRÖFUR
• Mikil reynsla af launavinnslu og launabókhaldi er skilyrði
• Góð greiningarhæfni og geta til að leysa úr flóknum úrlausnarefnum
• Þekking á Kjarna, SAP eða öðrum sambærilegum kerfum er kostur
• Nákvæm, öguð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Góð almenn tæknikunnátta og færni á Excel
• Góð samskiptahæfni og mikil þjónustulund

Origo er framsækið þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni sem varð til við sameiningu Nýherja, Applicon og TM Software.
Hjá Origo starfa hátt í 450 sérfræðingar sem nýta hugvit sitt til að efla árangur, hagsæld og öryggi viðskiptavina.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Á sviði markaða og viðskiptahátta eru laus tvö störf sérfræðinga í eftirliti með íslenska verðbréfa-
markaðinum. Meðal verkefna sviðsins má nefna eftirlit með kauphöllum og öðrum vettvangi viðskipta, 
fjárfestavernd og viðskiptaháttum fjármálafyrirtækja, gagnsæi á markaði, upplýsingaskyldu útgefenda, 
útboðum verðbréfa og lýsingum, yfirtökuskyldu, verðmyndun á markaði, neytendavernd o.fl.  

SÉRFRÆÐINGAR Í 
VERÐBRÉFAMARKAÐSEFTIRLITI 

  Leitum að sérfræðingum 
með ríka greiningarhæfni 

Frekari upplýsingar veita Aðalsteinn Eymundsson forstöðumaður verðbréfamarkaðseftirlits (adalsteinn@fme.is) og Árni Ragnar 
Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Sérfræðingur í umsjón og 
úrvinnslu gagna

Starfssvið
 Umsjón og úrvinnsla gagna og eftirlit með 

gagnaskilum á verðbréfamarkaði
 Þátttaka í eftirlitsverkefnum á 

verðbréfamarkaði
 Þátttaka í innleiðingu nýrra gagnaskila
 Þátttaka í þróun og vinnu við rafræn skýrsluskil 

og úrvinnslukerfi
 Samskipti við eftirlitsskylda aðila
 Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi

Menntunar- og hæfnikröfur
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Viðeigandi þekking og reynsla af úrvinnslu 

gagna og gagnagrunnum
 Rík greiningarhæfni og nákvæmni í 

vinnubrögðum nauðsynleg
 Þekking og reynsla af fjármála- og 

verðbréfamarkaði æskileg
 Frumkvæði, metnaður og góð samskiptahæfni
 Góð íslensku- og enskukunnátta auk færni til að 

tjá sig í ræðu og riti

Sérfræðingur í eftirliti með 
viðskiptum á markaði

Starfssvið
 Eftirlit með viðskiptum á markaði og samstarf 

við Kauphöll (markaðsvakt)
 Greiningarvinna vegna markaðssvika 

(innherjasvik og markaðsmisnotkun) o.fl.
 Eftirlit með fjárfestavernd í 

verðbréfaviðskiptum (MiFID reglur)
 Samskipti við eftirlitsskylda aðila
 Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi

Menntunar- og hæfnikröfur
 Háskólapróf, einkum á sviði viðskiptafræði, 

hagfræði eða verkfræði
 Viðeigandi reynsla af störfum á fjármála- og/

eða verðbréfamarkaði nauðsynleg
 Próf í verðbréfaviðskiptum æskilegt
 Reynsla af miðlun fjármálagerninga æskileg
 Nákvæmni, rík greiningarhæfni og sjálfstæði í 

vinnubrögðum
 Frumkvæði, metnaður og góð samskiptahæfni
 Góð íslensku- og enskukunnátta auk færni til 

að tjá sig í ræðu og riti

Steypustöðin ehf. leitar að söluráðgjafa í Múrverslun
félagsins á Malarhöfða.

Helstu verkefni eru:

Um framtíðarstarf er að ræða. Vinnutími 08:00 – 18:00

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní. Umsóknir skulu berast til Sigríðar Rósu
Magnúsdóttur á netfangið sigridur@steypustodin.is sem jafnframt veitir frekari

Móttaka, sala og ráðgjöf til viðskiptavina á vörum
Steypustöðvarinnar, bæði í verslun og á verkstað

Tilboðsgerð og eftirfylgni

Önnur tilfallandi störf

Sveinspróf í múriðn eða reynsla í
faginu
Stundvísi og heiðarleiki

Góð íslenskukunnátta er skilyrði

Góð þjónustulund og jákvæðni

Almenn tölvukunnátta

Þekking á Navision er kostur en
ekki skilyrði

Reynsla af sölumennsku æskileg
en ekki skilyrði

Hæfniskröfur

Sérgreinastjóri útikennslu
Laus er til umsóknar staða sérgreinastjóra útikennslu í Álf-
heimum. Helstu verkefni eru að skipuleggja og hafa umsjón 
með verkefnum sem tengjast útikennslu.  Sérgreinastjóri 
vinnur í nánu samstarfi við stjórnendateymi leikskólans og 
er starfið í stöðugri þróun. Í Álfheimum eru 84 börn á fjórum 
deildum. Leikskólinn verður 30 ára á þessu ári og er hafinn 
undirbúningur að stækkun hans um tvær deildir. Álfheimar 
eru grænfánaskóli sem er alþjóðleg umhverfisviðurkenning 
er nýtur virðingar víða í heiminum. Um er að ræða tákn um 
árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum, þar sem 
lögð er áhersla á að bæta daglegan rekstur skóla, draga úr 
sóun og neyslu. Rík áhersla er lögð á samskipti og vellíðan 
í gegnum leik sem er aðalkennsluaðferð skólans. Öll börn 
leikskólans fara í skógarferð einu sinni í viku, auk þess er 
leikskólinn í samstarfsverkefni með Vallaskóla sem ber 
heitið Gullin í grenndinni.

Menntun og hæfniskröfur                                             

Starfið hentar jafnt körlum sem konum og launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 

Þórhallsdóttir, leikskólastjóri, í síma 480 3242. Umsóknir 
ásamt ferilskrá sendist á netfangið alfheimar@arborg.is 

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2018.

ÍSAFJARÐARBÆR

Leikskólinn Sólborg  
Sérkennslustjóri og leikskólakennarar 

Ísafjarðarbær auglýsir laus til umsóknar 100% starf sérkennslu- 
stjóra og 75-100% störf leikskólakennara við leikskólann Sólborg 
á Ísafirði. 

Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti hafið störf um miðjan ágúst 
2018. Sólborg er fimm deilda leikskóli sem starfar eftir hugmynda-
fræði Reggio Emilia en í skólanum eru um 115 börn. Ein deildin er 
fimm ára deild sem staðsett er í húsnæði Tónlistarskóla Ísafjarðar. 
Um er að ræða mjög skemmtileg og gefandi störf í lifandi starfs- 
umhverfi. 

Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að bjóða.  
Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, menntaskóla, fjöl-
breytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt tónlistar- og menningarlíf, 
eitt besta skíðasvæði landsins og endalausa möguleika á að njóta 
einstakrar náttúrfegurðar svæðisins. Í Ísafjarðarbæ búa um 3800 
íbúar og þar eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í fjórum  
byggðakjörnum. Mikil áhersla er lögð á gott samstarf milli skól- 
anna en þó sjálfstæði og fjölbreytni. 

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til og með 10. júní 2018. 
Frekari upplýsingar um störfin má nálgast á vef Ísafjarðarbæjar 
(www.isafjordur.is) undir „Laus störf“. Við hvetjum konur jafnt 
sem karla til að sækja um störfin. 

-Við þjónum með gleði til gagns-
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Aðstoðarmaður frístundar í Hörðuvallaskóla 

· Deildarstjóri í Hörðuvallaskóla 

· Dönskukennari í Kársnesskóla 

· Forstöðumaður frístundar í Hörðuvallaskóla  

· Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla 

· Frístundaleiðbeinandi í Smáraskóla 

· Kennari í hönnun og smíði í Kársnesskóla 

· Kennari í leiklist og/eða dans í Álfhólsskóla 

· Kennsluráðgjafar í Hörðuvallaskóla 

· Laus staða kennara á yngsta stig í   
Kársnesskóla 

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Kársnesskóla  

· Umsjónarkennari á miðstig í Smáraskóla 

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Smáraskóla 

· Íslenskukennari á elsta stig í Smáraskóla  

· Íslenskukennari á unglingastigi í Kársnesskóla 

· Stuðningsfulltrúi í Smáraskóla  

· Skólaliði í Lindaskóla 

· Skólaliði í Smáraskóla  

· Smíðakennari í Kársnesskóla 

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum   
Kópasteini  

· Deildarstjóri í Austurkór  

· Deildarstjóri í Baug  

· Deildarstjóri í Fífusölum  

· Deildarstjóri í Kópahvol  

· Deildarstjóri í Kópasteini  

· Deildarstjóri í Rjúpnahæð  

· Fólk í sérkennslu í Fífusölum  

· Leikskólakennari í Arnarsmára  

· Leikskólakennari í Austurkór  

· Leikskólakennari í Baug  

· Leikskólakennari í Dal  

· Leikskólakennari í Efstahjalla  

· Leikskólakennari í Kópahvoli  

· Leikskólakennari í Kópasteini  

· Leikskólakennari í Marbakka  

· Leikskólakennari í Núp  

· Leikskólakennari í Rjúpnahæð  

· Leikskólakennari í Álfatúni  

· Leikskólasérkennari í Kópahvol  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Baug  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Efstahjalla 

· Sérgreinastjóri í Núp  

· Sérkennslustjóri í Fífusölum  

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni  

Velferðarsvið

· Deildarstjóri óskast á heimili fyrir fatlað fólk  

· Stuðningsaðili í Rjúpnahæð  

· Starfsmaður óskast í sértæka   
stuðningsþjónustu  

Annað

· Sálfræðingur óskast við skólaþjónustu   
Kópavogs  

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
þjónustu  

· Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvum   
Kópavogs   

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

Þjónustuver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

442 1000
rsk@rsk.is

Sérfræðingur í skjalastjórnun

Öflugum og jákvæðum einstaklingi gefst nú tækifæri til að ganga til liðs við skráningarhóp 
fjármálasviðs á aðalskrifstofu embættisins í Reykjavík.  Í starfinu reynir á öguð vinnubrögð, 
samskiptahæfni og fagmennsku þar sem skjalavörslu og skjalastefnu er sinnt.

Starfssvið

 
við rafræna skjalastjórnun.

Hæfnikröfur

 
skjalasafna er kostur.

 
mannlegum samskiptum.

Frekari upplýsingar

kann að vera gert að leysa verkefni í ráðningarferlinu sem kæmu, auk annarra þátta, inn í 

19. júní 2018 og verður öllum umsóknum svarað þegar 

embættið má finna á vefsíðunni rsk.is.

Ríkisskattstjóri er í fararbroddi innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni 
embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar 
skrár en að auki er embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða 
skemmri tíma, nú síðast verkefni tengdu ráðstöfun séreignarsparnaðar til kaupa  
á fyrstu íbúð.

Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti,  
tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. 
Vinnustaðurinn er fjölmennur og er starfseminni á landsvísu skipt niður á átta 
starfsstöðvar. Ríkisskattstjóri er þátttakandi í tilraunaverkefni á vegum Velferðar-
ráðuneytisins um styttingu vinnuvikunnar í 36 stundir.



Staða leikskólastjóra við leikskólann Geislabaug

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavikurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Geislabaugi til umsóknar. 
Geislabaugur er fimm deilda leikskóli í Grafarholti, þar af er ein ungbarnadeild. 
Leikskólinn starfar á grundvelli aðalnámskrár leikskóla og er hugmyndafræði Reggio Emilia höfð að leiðarljósi. Í Geislabaugi er unnið 
metnaðarfullt og framsækið starf þar sem áhersla er lögð á lýðræði, jafnrétti, sköpun, virðingu og gleði. Leikskólinn er Grænfána 
leikskóli, sem hefur verið þátttakandi í Erasmus verkefni og  fengið hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs. Samstarf er við 
íþróttafélag hverfisins sem og milli skóla í hverfinu m.a. með virkri þátttöku í þróunarverkefni um eflingu læsis. Umhverfi leikskólans 
er fjölbreytt og ósnortin náttúra í næsta nágrenni. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í 

Geislabaugi. 

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn  
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2018.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda  
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111.
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:

 hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu   
 Reykjavíkurborgar.

 
 og starfsmenn.

 
 og umbótaáætlunum.

 
 vinnutilhögun og starfsþróun.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 
 á leikskólastigi.

Kennsluráðgjafi

á Fræðslusviði

Fræðslusvið Reykjanesbæjar auglýsir lausa 
stöðu kennsluráðgjafa í þverfaglegt teymi 
skólaþjónustu Reykjanesbæjar. 
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi 
með brennandi áhuga á skólaþróun.

Skólaþjónustan mótast af heildarsýn á 
aðstæður og hagsmuni nemenda. 
Verkefni skólaþjónustu eru fjölmörg og beinast 
að því að efla skólana sem faglegar stofnanir 
sem leyst geta flest þau viðfangsefni sem upp 
kunna að koma í skólastafi. 
Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun, öflug 
tengsl skólastiga og þverfaglegt samstarf. 
Einnig er lögð áhersla á gæðaþjónustu, 
vönduð og fagleg vinnubrögð þar sem stuðst 
er við gagnreyndar aðferðir. 

Helstu verkefni

• Fræðsla og ráðgjöf við nemendur, foreldra,  
 kennara og annað starfsfólk 
 leik- og grunnskóla
• Stuðningur og ráðgjöf vegna nemenda með   
 fjölbreyttar þarfir
• Ráðgjöf, stuðningur og handleiðsla vegna   
 sveigjanlegra kennsluhátta með áherslu 
 á snemmtæka íhlutun
• Stuðningur við nýbreytni- og þróunarstarf   
 skóla, m.a. með ráðgjöf við stjórnendur 
 og starfsmenn leik- og grunnskóla til að efla  
 þá í starfi og stuðla að samstarfi þeirra.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Kennaramenntun og réttindi til að kenna 
 í leikskóla og/eða grunnskóla
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af kennslu og/eða ráðgjöf
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum   
 og góðir skipulagshæfileikar
• Hæfni í þverfaglegu samstarfi og lipurð 
 og færni í samskiptum 

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní. 
Umsókn fylgi afrit af leyfisbréfi og ferilskrá 
ásamt upplýsingum um meðmælendur. 
Sótt er um starfið á vef Reykjanesbæjar, 
reykjanesbaer.is. Karlar jafnt sem konur eru 
hvattir til að sækja um. 

Upplýsingar veitir Kolfinna Njálsdóttir 
deildarstjóri skólaþjónustu í síma 421-6700
eða 868-4609. 
Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið 
kolfinna.njalsdottir@reykjanesbaer.is

Staða skólastjóra í Foldaskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Foldaskóla.
Foldaskóli er elsti hverfisskólinn í Grafarvogi, stofnaður árið 1985. Í skólanum eru um 500 nemendur í 1.-10. bekk. : Við skólann er 
starfrækt einhverfudeild og Foldaskóli er safnskóli unglingadeilda í Hamra-, Húsa- og Foldahverfi og er um helmingur nemenda á 
því skólastigi. Skólinn er Grænfánaskóli og tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi skóli. Einkunnarorð skólans eru siðprýði, menntun 
og sálarheill. Skólinn vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar og Olweusaráætlunar gegn einelti og verið er að innleiða leiðsagnarmat. 
Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu starfsfólki, mikið samstarf er við félagsmiðstöðina Fjörgyn og nærsamfélagið og við skólann 
starfar öflugt foreldrafélag. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, greinargerð um framtíðarsýn  
umsækjanda á skólastarfið, 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 18. júní 2018.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 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

Meginhlutverk skólastjóra er að:

 hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við   
 aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

 högun og starfsþróun.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 grunnskólastigi.

 skólastarfi.

 skólaþróun.

SAMFERÐA?

Ós er lítill leikskóli með langa sögu og stórt hjarta.
 
Skólinn er rekinn af foreldrum barnanna.  
Rík áhersla er lögð á metnaðarfullt faglegt starf 
og nána samvinnu. Ós er til húsa við Skerplugötu í 
vesturbæ Reykjavíkur.
 
Við leitum að leikskólakennara eða áhugasömum 
leiðbeinanda í 50-100% starf. 

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Eiríksdóttir
leikskolastjori@barnaheimilidos.is / 552 3277.
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Skólastjóri Tónlistarskólans
 á Akranesi 

Við leitum að skapandi og metnaðarfullum leiðtoga. 

Akraneskaupstaður auglýsir lausa til umsóknar stöðu skólastjóra 
Tónlistarskólans á Akranesi. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

                    Veita Tónlistarskólanum faglega forystu.

                    Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri.

                    Virk þátttaka í þróun og skipulagi skólastarfs á Akranesi.

Menntunar- og hæfnikröfur:

                   Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun og nýjungum.

                   Menntun á sviði tónlistar.

                   Framhaldsmenntun á sviði tónlistar æskileg.

                   Framhaldsmenntun í stjórnun og/eða þekking og reynsla af rekstri og stjórnun.

                   Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti.

                   Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund.

Í samræmi við mannréttindastefnu Akraneskaupstaðar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi SNS og KÍ/FÍH
Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2018. 
Umsóknarfrestur er til 24. júní 2018.

sviðsstjóri í síma 433-1000 eða í 
valgerdur.janusdottir@akranes.is.

-
staðar. Umsóknum fylgi ítarleg starfsferilskrá ásamt
greinargerð þar sem kemur fram ástæða umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til starfsins. 

Akranes

landsins með rúmlega 7 þúsund íbúa. Bærinn er 

stofnaður árið 1955 og telja nemendur skólans í dag 

um 300. Hlutverk Tónlistarskólans á Akranesi

skólinn býr við mjög góðan aðbúnað til  tónlistar

kennslu.

 
 JÁKVÆÐNI - METNAÐUR - VÍÐSÝNI

Deildarstjóri óskast 
á heimili fyrir fatlað fólk 
í Kópavogi

kopavogur.is

Velferðarsvið óskar eftir þroskaþjálfa eða öðrum fagaðila í starf deildarstjóra á
heimili fatlaðs fólks í Kópavogi. Um er að ræða sex íbúða kjarna sem veitir fólki með
einhverfu þjónustu. Deildarstjóri skipuleggur og leiðir faglegt starf í samvinnu við
forstöðumann.
Um er að ræða framtíðarstarf sem er laust nú þegar. Starfshlutfall er 100% og
unnið er í vaktavinnu.
Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfafræða eða mennta- og félagsvísinda. 
• Reynsla af starfsmannahaldi æskileg.
• Gerð er krafa um haldgóða reynslu af starfi með fötluðu fólki.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og frumkvæði.

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Ábyrgð á faglegu starfi í samvinnu við forstöðumann.
• Gerð þjónustuáætlana.
• Einstaklingsmiðaður persónulegur stuðningur við íbúa í þeirra daglega lífi, jafnt innan 

sem utan heimilis.
• Samvinna við starfsfólk, aðstandendur og aðra þjónustuaðila íbúa.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sakavottorði eða 
veita heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2018. 
Karlar, jafnt sem konur, eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Lilja Ólafsdóttir, johannalilja@kopavogur.is
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Tæknivík óskar eftir að ráða sérfræðing í  
iðnstýringum við hönnun, forritun og þjónustu.

Einnig óskar fyrirtækið eftir því að ráða rafvirkja.

Umsóknum skal skila á netfangið gulli@eldi.is

AÞ-Þrif is looking for people to hire.
Must speak english or icelandic.
Preferably between 20–40 years of age.
Driving license and clean criminal record 
is required.

Please send application via email at 
gerda@ath-thrif.is titled “Job”. 

NEED A JOB?

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Skurðstofuhjúkrunarfræðingur 
Við hjá Dea medica (Lýtalækningastöð Reykjavíkur) óskum 

eftir að ráða hjúkrunarfræðing í hlutastarf frá og með 1.9. ’18. 

Umsóknir sendist til Dea medica, 
Álfheimum 74,104 Reykjavík eða 

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

20779 Tilboð óskast í smáhýsi, staðsett 
við hjá Verkmenntaskóla Austurlands 

Um er að ræða timburhús, 13,5 m² að grunnfleti. Húsið er nánast 
fullfrágengið og tilbúið til notkunar. Sjá nánar í byggingarlýsingu 
hússins. Húsið er til sýnis frá mánudeginum 11. júní til og með 
föstudeginum 15. júní 2018 í samráði við Elvar Jónsson í síma 896 
5494 á skrifstofutíma og Ríkiskaup í síma 530 1400.

Húsið er tilbúið til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja það eigi 
síðar en 15. ágúst 2018 eða samkvæmt nánara samkomulagi við 
seljanda.

Tilboðseyðublað eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is

Tilboðeyðublöðum skal skilað inn til Ríkiskaupa á netfangið utbod@
rikiskaup.is 

Merkt í viðfang/subject: 20779 – Smáhýsi VA 

Afstaða verður tekin til innsendra tilboða eftir mánudaginn 18. júní 
2018.

TIL SÖLU

Sérfr., verðbréfamarkaðseftirlit Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201805/1123
Sérfr., umsýsla/úrvinnsla gagna Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201805/1122
Sérfræðingur á sviði loftslagsmála Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201805/1121
Skrifstofustjóri Atvinnuv.- og nýsköpunarráðuneytið Reykjavík 201805/1120
Hjúkrunarfræðingar, afleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201805/1119
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Jarðvísindadeild Reykjavík 201805/1118
Aðjúnkt í efnafræði Háskóli Íslands, Raunvísindadeild Reykjavík 201805/1117
Verkefnisstjóri í nemendaþjónustu Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201805/1116
Aðjúnkt í hjúkrunarfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201805/1115
Forstöðumaður Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar  Reykjavík 201805/1114
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201805/1113
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201805/1112
Hjúkrunarfræðingur á skurðstofu Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201805/1111
Framkv.stj. fjármála/rekstrarsviðs Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201805/1110
Náttúrufræðingur Landspítali, ónæmisfræðideild Reykjavík 201805/1109
Sérfr. í rekstri miðlægra tölvukerfa Landspítali, heilbr.-/upplýsingatæknid. Reykjavík 201805/1108
Sérfræðingur í kerfisrekstri Landspítali, heilbr.-/upplýsingatæknid. Reykjavík 201805/1107
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, heimahlynning Kópavogur 201805/1106
Sálfræðingur, geðheilsuteymi  Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201805/1105
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201805/1104
Félagsliði, sumarafleysing Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201805/1103
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201805/1102
Hjúkrunarfræðingur, heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201805/1101
Iðjuþjálfi, heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201805/1100

   

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR? VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI 

TIL AÐ VERA PARTUR AF FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ 

FLOTTU FYRIRTÆKI.

SKEMMTILEGU OG METNAÐARFULLU FÓLKI

S4S LEITAR AÐ

S4S hefur verið ì topp 5 yfir

fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR

sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Helstu verkefni
• Sala 

• Þjónusta við viðskiptavini 

• Daglegur rekstur og aðstoð

við verslunarstjóra

Umsóknir berist fyrir 5. júní

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi 

er æskileg en ekki nauðsynleg. 

• Góð almenn tölvukunnátta

• Framúrskarandi þjónustulund

• Færni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

TOPPSKÓRINN ÓSKAR EFTIR STARFSMÖNNUM Í
HLUTASTARF OG HELGARSTARF

Umsóknir berist á anna@s4s.is

ECCO ÓSKAR EFTIR STARFSMÖNNUM Í HLUTASTARF 
AÐRA HVERJA HELGI OG ANNAN HVERN FIMMTUDAG

Umsóknir berist á ek@s4s.is

KOX ÓSKAR EFTIR STARFSMÖNNUM Í HLUTASTARF 
AÐRA HVERJA HELGI OG ANNAÐ HVERT FIMMTUDAGSKVÖLD

Umsóknir berist á kox@s4s.is

Ráðgjafi í starfsendurhæfingu 
Stjórn Starfsendurhæfing Norðurlands (SN) auglýsir eftir 
ráðgjafa í starfsendurhæfingu.

Hlutverk Starfsendurhæfingar Norðurlands er að veita 
einstaklingum starfsendurhæfingu sem hafa verið utan 
vinnumarkaðar um tíma, s.s. vegna veikinda, slysa eða 
félagslegra aðstæðna, sem eru að vinna að endurkomu út 
á vinnumarkaðinn. 

SN starfar eftir lögum um atvinnutengda starfsen-
durhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða

Um er að ræða 80% stöðu

Helstu verkefni;

Menntun og hæfniskröfur; 

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2018. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. ágúst.

-
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Deiliskipulag við Grundar-
fjarðarflugvöll, vegna flug-
skýla og/eða vélaskemma

Í samræmi við 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,  
er nú auglýst tillaga að deiliskipulagi í Grundarfjarðarbæ.

Á fundi skipulags- og umhverfisnefndar Grundarfjarðar-
bæjar þann 1.3.2018 var lögð fram tillaga að deiliskipulagi 
Grundarfjarðarflugvallar vegna nýrra flugskýla austan 
megin við flugbraut. Tillagan er sett fram á uppdrætti í  
mkv. 1:2000 ásamt greinargerð, dags. 27.2.2018, unninn  
af Zeppelin arkitektum. Skipulags- og umhverfisnefnd 
samþykkti að setja málið í deiliskipulagsferli. Á fundi 
bæjarstjórnar Grundarfjarðarbæjar þann 8.3.2018 var bókun 
skipulags- og umhverfisnefndar staðfest.

Í tillögunni felst að skilgreina þrjár nýjar lóðir, með bygg- 
ingarreitum fyrir flugskýli og/eða vélaskýli, ásamt flughlaði 
austan megin við núverandi flugbraut. Hver lóð er um 1750 
m2 að stærð og hámarksmænishæð bygginga verður 7,5 og 
8,5 m. Milli skýlanna og flugbrautar verður malbikað flug- 
hlað eða akbraut.  Tillagan er í samræmi við Aðalskipulag 
Grundarfjarðarbæjar 2003-2015 m.s.br. Nánar  um tillöguna 
vísast til kynningargagna.

Tillagan mun liggja frammi á bæjarskrifstofu að Borgar-
braut 16 á tímabilinu 2. júní -  16. júlí 2018  og verður að auki 
aðgengileg á vef bæjarins, www.grundarfjordur.is. Eru þeir 
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar við tillöguna 
skal senda skriflega á netfangið bygg@grundarfjordur.is 
eða með pósti á Grundarfjarðarbæ, Borgarbraut 16, 350 
Grundarfirði fyrir 16. júlí 2018. Þeir sem ekki gera athuga- 
semd við tillöguna teljast henni samþykkir.
Bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar

Deiliskipulag Háls,  
tillaga að breytingu.

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er 
nú auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi í Grundarfjarðar-
bæ.

Á fundi skipulags- og umhverfisnefndar Grundarfjarðarbæ-
jar þann 4.4.2018 var lögð fram tillaga að breyttu deiliskipu- 
lagi Háls, dags. 7.3.2010. Tillagan er sett fram á uppdrætti í 
mkv. 1:2000 ásamt greinargerð, dags. 20.3.2018, unninn af 
Hús og skipulag ehf. Skipulags- og umhverfisnefnd sam- 
þykkti að setja tillöguna í auglýsingaferli. Á fundi bæjar- 
stjórnar Grundarfjarðarbæjar þann 4.4.2018 var bókun 
skipulags- og umhverfisnefndar staðfest.

Í tillögunni felst að byggingarreit í landi Sólbakka, lóð A, er 
hliðrar  til suðausturs. Skilmálar fyrir lóðina eru óbreyttir. 
Á lóð Háls er byggingarreitur fyrir litla skemmu felldur út 
og afmörkuð er lóð og byggingarreitur fyrir nýtt íbúðarhús. 
Skipulags- og byggingarskilmálar breytast. Nánar um tillö-
guna vísast til kynningargagna.

Tillagan mun liggja frammi á bæjarskrifstofu að Borgarbraut 
16 frá 2. júní -  16. júlí 2018 og verður að auki aðgengileg á 
vef bæjarins, www.grundarfjordur.is. Eru þeir sem telja sig 
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. 
Athugasemdir og ábendingar við tillöguna skal senda  
skriflega á netfangið bygg@grundarfjordur.is eða með  
pósti á Grundarfjarðarbæ, Borgarbraut 16, 350 Grundarfirði 
fyrir 16. júlí 2018 n.k. Þeir sem ekki gera athugasemd við 
tillöguna teljast henni samþykkir.

Bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar

Sérfræðingur í 
markaðsviðskiptum 

 Miðlun verðbréfa 

 Samskipti við fagfjárfesta 

 Greining fjármálamarkaða 

  Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði,  
verkfræði eða fjármálatengdum fögum

   Brennandi áhugi á fjármálamarkaði

   Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

   Framúrskarandi færni í framsetningu  
og úrvinnslu flókinna gagna

   Gott vald á íslensku og ensku

 Frumkvæði í starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum 

Öll reynsla af fjármálamarkaði er kostur en þó ekki nauðsyn. Við hvetjum því nýútskrifaða 
verðbréfamiðlara til að sækja um ef þeir uppfylla tilgreind skilyrði og eru reiðubúnir að 
leggja hart að sér. 

Arctica Finance er framsækið félag sem byggir þjónustu sína á ráðgjöf til fagfjárfesta og annarra 
fjársterkra aðila á þremur sviðum: Eignastýringu, Fyrirtækjaráðgjöf og Markaðsviðskiptum. 
Starfsfólk Arctica Finance býr að víðtækri og áralangri reynslu af ráðgjöf á fjármálamarkaði. 
Áhersla er lögð á að byggja upp traust samband við viðskiptavini, með fagmennsku og 
trúverðugleika í fyrirrúmi.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2018.  

Umsóknum ásamt staðfestingu á námsárangri skal skilað til Agnars Hanssonar, forstöðumanns 
Markaðsviðskipta, með því að senda tölvupóst á póstfangið: agnar@arctica.is

www.arctica.is  |  Höfðatorgi, 15. hæð  |  105 Rvk.  |  S. 513 3300

Arctica Finance leitar að verðbréfamiðlara 

VerkefniMenntunar- og hæfniskröfur

Nútímavæðing Hrafnagilsskóla
Eyjafjarðarsveit óskar eftir tilboðum vegna kaupa  

á tölvubúnaði fyrir Hrafnagilsskóla, Eyjafjarðarsveit.

Um er að ræða búnað sem notaður verður við kennslu í 
grunnskólanum. Heiti útboðsins er „Nútímavæðing  
Hrafnagilsskóla 1708017“

Afhending gagna er frá 4. júní 2018. Tilboðsfrestur er til  
18. júní 2018 kl. 14:00, en tilboð verða þá opnuð á skrifstofu 
Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9, 2. hæð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. Tilboðum skal skilað á tilboðs-
blaði sem kaupandi leggur til.

Þeir sem óska eftir að fá tilboðsgögn afhent skulu senda 
beiðni þar um á netfangið esveit@esveit.is með efnislínu 
(e. subject) Nútímavæðing Hrafnagilsskóla 1708017.

Nánari lýsing er í útboðsgögnum. Útboð þetta er jafnframt 
auglýst á opinberum útboðsvef, www.utbodsvefur.is.

Ólafur Rúnar Ólafsson, sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar.

Melabraut 18 - 220 Hafnarfirði  - Sími 599-6000 

Hópbílar óska eftir að ráða  
bifvélavirkja

Hæfniskröfur
Æskilegt að hafa menntun í bifvélavirkjun, en áhugi og 

reynsla af bílaviðgerðum kemur einnig til greina

Eiginleikar
Öguð vinnubrögð, metnaður og vandvirkni.

Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Stundvísi og áreiðanleiki.

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð.

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

Hægt er að senda inn umsóknir á 
atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við 

Davíð í síma 5996014.

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

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS



TIL LEIGU

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

LANDSPÍTALI  
- SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

20788 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs  
óska eftir að taka á leigu húsnæði á   
höfuðborgarsvæðinu fyrir skrifstofur 
Landspítala. Umsjónaraðili er Fram-

kvæmdasýsla ríkisins. 
 
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 15 
ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa 
um ákveðna staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu, gott 
aðgengi þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi 
og næg bílastæði. Skrifstofur Landspítala eru þjónustus-
tofnun fyrir almenning og þjóna starfsstöðum Landspítala 
því skiptir staðsetning húsnæðisins, þ.e. nálægð við helstu 
stofnbrautir og almenningssamgöngur, miklu máli við 
staðarval. Nálægð við aðalstarfsstöðvar Landspítala við 
Hringbraut og í Fossvogi er mikilvæg og því er gerð krafa 
um að húsnæðið sé í ákveðnum póstnúmerum (101 austan 
Suðurgötu,103,105 og 108).
Húsrýmisþörf er áætluð um 4.932 fermetrar. Húsnæðið er 
hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði.  
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is  þriðjudaginn, 5. júní 2018.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu 
og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20788 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 
Fyrirspurnarfrestur rennur út miðvikudaginn 20. júní en 
svarfrestur er til og með 25. júní 2018.
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík, eigi síðar en kl. 15:00 fimmtudaginn 28. júní 2018.
Merkja skal tilboðin; nr. 20788 – Landspítali - Leiguhúsnæði. 

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum 
um opinber innkaup nr. 20/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 6a. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftir-
farandi upplýsingar:

 
 tillöguteikningar

 hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um  
 að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en  
 skrifað er undir leigusamning.
 

Skrifstofur til leigu
Til leigu 260 m2 skrifstofuhúsnæði  

á besta stað við Smiðjuveg.  
Leigist með húsgögnum

Lausar strax

Upplýsingar í síma 6651700 eða 6651702

Fyrir liggur tillaga að kerfisáætlun 2018-2027 um uppbyggingu flutningskerfis raforku á Íslandi. Landsnet kynnir
nú tillögu að kerfisáætlun í samræmi við raforkulög nr. 65/2003 m.s.br. og umhverfisskýrslu í samræmi við
lög nr. 105/2006. Kerfisáætlun fjallar m.a. um grunnforsendur fyrir áætlun, niðurstöður valkostagreininga, áætlun um 
uppbyggingu meginflutningskerfisins til næstu 10 ára og lýsingar á framkvæmdaverkum á tímabilinu 2019-2021.
Umhverfisskýrslan gerir grein fyrir forsendum, nálgun og niðurstöðu matsvinnu, ásamt þeim mótvægisaðgerðum
sem lagðar eru til.
 

Tillaga að kerfisáætlun og umhverfisskýrsla eru aðgengileg á vefsíðu Landsnets, www.landsnet.is og hjá 
Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b. Landsnet stendur fyrir opnum kynningarfundi þann 7. júní, á Grand Hótel
kl. 8:30-10:00.

Ábendingar og athugasemdir við kerfisáætlun og um umhverfisskýrsluna skal senda til Landsnets á netfangið 
landsnet@landsnet.is eða á heimilisfangið Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík, merkt Athugasemdir við kerfisáætlun 2018-2027. 
Frestur til að gera athugasemdir eða koma með ábendingar við tillögurnar er til og með 15. júlí 2018.

Það er von Landsnets að flestir kynni sér efni kerfisáætlunar
og umhverfisskýrslu.

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

KYNNING Á DRÖGUM AÐ KERFISÁÆTLUN
2018-2027 OG UMHVERFISSKÝRSLU

Skráning á www.landsnet.is

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Skíðasvæðið í Bláfjöllum. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 7. maí 2018 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi skíðasvæðisins í Bláfjöllum rstjórn 
í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.mræmi viamræmmræ
Breytingin nær til alls skíðasvæðisins og gerir grein fyrir þáttum eins og snjóframleiðslu, endurnýjun lyfta á svæðinu ytingin næreytingintingin ngin 
svo og breyttum staðsetningum á lyftum, nýjum skálum og þjónustuhúsum. Einnig er gert ráð fyrir landmótun vegna o osvo og breog breytteyto ogo oo og bo o

nguhrings. guhguhkíðagððaskskíðagön

Tillagan, Bláfjöll – skíðasvæði í Kópavogi , deiliskipulag – tillaga, sem unnin er af Landslagi ehf. er sett fram í
greinargerð ásamt skipulagsskilmálum, umhverfisskýrslu og deiliskipulagsuppdrætti í mkv. 1:5.000 dags. 13. apríl 2018. 
Jafnframt fylgir með tillögunni greinargerð starfshóps Kópavogsbæjar, Áhættumat vegna starfsemi á skíðasvæði í 
Bláfjöllum og fyrirhugaðrar starfsemi við Þríhnúkagíg gagnvart vatnsvernd og grunnvatnsmálum, febrúar 2018 og 
skýrsla verkfræðistofunnar Mannvits, Uppbygging aðstöðu við Þríhnúkagíg og Bláfjöll, áhættumat gagnvart vatns-
vernd, desember 2017.

Ofangreind tillaga er aðgengileg 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 16. júlí 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing um 
skipulagsmál í 
Hveragerði

Breikkun Hringvegar  
- Auglýsing um útgáfu framkvæmdaleyfis.

Á fundi bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar þann 9. maí 2018 
var ákveðið að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmd- 
inni „Breikkun Hringvegar frá Biskupstungnabraut að 
Kambarótum” sbr. 14. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  
Ofangreint framkvæmdaleyfi nær til þess hluta fram- 
kvæmdarinnar sem er innan bæjarmarka Hveragerðis- 
bæjar. Framkvæmdin felur í sér færslu og breikkun Hring-
vegar ásamt lagningu hliðarvega og gerð undirganga  
sbr. Aðalskipulag Hveragerðisbæjar 2017-2029.  

Nánari upplýsingar um framkvæmdina er hægt að nálgast 
á heimasíðu Vegagerðarinnar og hjá undirrituðum.

Skipulagsfulltrúinn í Hveragerði.
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Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1  110 Reykjavík
Fax 516 630  Sími 516 6100

www.or.is/utbod

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum  
„ORIK-2018-05 “Gagnagrunns netþjónar fyrir Orkuveitu 
Reykjavíkur“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar https://www.or.is/utbod 
frá og með þriðjudeginum 05.06.2018.  

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef., 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 21.06.2018 
kl.11:00

ORIK-2018-05 02.06.2018

Orkuveita Reykjavíkur sef. 
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

GAGNAGRUNNS NETÞJÓNAR  

Útboð

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum  
„VEV-2018-14 Endurnýjun veitukerfa og gönguleiða 
2018 Ármúli – Kapplaskjólsvegur“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá Þriðjudeginum 05.06.2018  
https://www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 1 
10 Reykjavík, fimmtudaginn 21.06.2018 kl. 10:30

VEV-2018-14 02.06.2018

Veitur ohf., óska eftir  
tilboðum í útboðsverkefnið:

ENDURNÝJUN VEITUKERFA  
OG GÖNGULEIÐA 2018

ÁRMÚLI - 
KAPPLASKJÓLSVEGUR

ÚTBOÐ

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

Bygging nr. 179 á Keflavíkurflugvelli. 
Viðbygging og endurbætur.

ÚTBOÐ NR. 20778
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, 
óskar eftir tilboðum í  framkvæmdir við byggingu nr. 179 
á Keflavíkurflugvelli. Um er að ræða nýja viðbyggingu og 
endurbætur á núverandi húsnæði þar sem starfrækt er 
mötuneyti, fyrirlestrasalur og tölvuver Landhelgisgæslun-
nar á Keflavíkurflugvelli. Byggingin er um 900 m² að stærð 
á einni hæð. Byggingin er skammt fyrir vestan bygging-
ar 617 og 618 sbr. yfirlitsmynd. Fara þarf inn um vaktað 
hlið (Hlið1 á yfirlitsmynd)  til þess að komast á verkstað 
og skulu starfsmenn verktaka hafa aðgangsheimild inn 
á vinnusvæðið og fylgja öryggisreglum og fyrirmælum 
Landhelgisgæslu Íslands, Isavia og þeim reglum sem gilda 
á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.  

Vettvangsskoðun verður haldin 5. júní 2018, kl. 10:00 að 
viðstöddum fulltrúa verkkaupa. Nánari upplýsingar verða 
birtar á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 29. mars 2019.
Útboðsgögn verða aðgengilega á vef Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is frá og með mánudeginum 4. júní 2018. Tilboðin 
verða opnuð hjá Ríkiskaupum 19. júní 2018, kl. 13:00 að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ

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

Bygging nr. 831 á Keflavíkurflugvelli. 
Viðhald og málun utanhúss. ÚTBOÐ NR. 20777

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, 
óskar eftir tilboðum í  framkvæmdir við byggingu nr. 831 á 
Keflavíkurflugvelli. Um er að ræða viðgerðir og málun stáls, 
stálklæðninga og  steyptra yfirborða utanhúss auk hreinsunar 
á tjörupappaklæddum þökum og einangrun og klæðning útveg-
gja viðbygginga sem tilheyra austurhliðinni. Verkkaupi áskilur 
sér rétt til að fella að einhverju leyti niður útveggjaklæðningu 
og viðhald á viðbyggingum. Bygging nr. 831 er flugskýli Atlant-
shafsbandalagsins að stærð um 12.200 m2. Fara þarf inn um 
vaktað hlið (Silfurhlið Isavia á yfirlitsmynd)  til þess að komast 
á verkstað og skulu starfsmenn verktaka hafa aðgangsheimild 
inn á vinnusvæðið og fylgja öryggisreglum og fyrirmælum 
Landhelgisgæslu Íslands, Isavia og þeim reglum sem gilda á 
öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.  

Vettvangsskoðun verður haldin 5. júní 2018, kl. 11:00 að viðstöd-
dum fulltrúa verkkaupa. Nánari upplýsingar verða birtar á vef 
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2019 
en öllum verkþáttum á þökum og norðurhlið byggingarinnar 
skal vera lokið 31.12.2018.
Útboðsgögn verða aðgengilega á vef Ríkiskaupa www.rik-
iskaup.is frá og með mánudeginum 4. Júní 2018. Tilboðin verða 
opnuð hjá Ríkiskaupum 19. júní 2018, kl. 11:00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

, útboð nr. 1427

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

Helstu magntölur eru:
 Plæging blástursröra fyrir 

 stofn- og heimtaugastrengi 11.500 m 

 Blástur/ídráttur röra og 

 ljósleiðarastrengja 35.000 m

 Fjöldi tenginga     850 stk

 Fjöldi inntaksboxa        42 stk

 Fjöldi dreifistöðva           1 stk

Ljósleiðaravæðing Sveitarfélagsins 
Árborgar – Áfangi 1

EFLA verkfræðistofa óskar eftir tilboðum í fyrri 

áfanga á lagningu ljósleiðararöra, blástur og 

tengingar fyrir hönd Sveitarfélagsins Árborgar. 

Verklok eru eigi síðar en 15.10.2018.

Verkið felur í sér að plægja og grafa niður 

ljósleiðararör frá dreifistöð kerfisins inn á 

lögheimili í dreifbýli Árborgar, setja niður 

tengiskápa ásamt frágangi lagnaleiðar. 

Verkið felur einnig í sér blástur og/eða ídrátt 

ljósleiðararöra í fyrirliggjandi ídráttarrör sem 

og blástur og tengingar ljósleiðarastrengja í 

ljósleiðaraneti Árborgar.

Útboð

EFLA VERKFRÆÐISTOFA

+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi 
frá og með mánudeginum 4. júní 2018.  

Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu 

hafa samband við Reyni Valdimarsson með 

tölvupósti, reynir.valdimarsson@efla.is og gefa 

upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í 

kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á Verkfræðistofuna EFLU 
Suðurlandi, Austurvegi 3-5, 800 Selfossi 
fyrir kl. 11:00 fimmtudaginn 14. júní 2018, 

en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim 

bjóðendum sem þess óska.

Tilboð óskast í leigu 

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

Tilboð óskast í leigu á lóðum úr  
Patreksfjarðarflugvelli

 Lýsing
Um er að ræða leigu á tveimur afmörkuðum lóðum á 
aflagðri flugbraut í Patreksfirði. Lóðirnar eru staðsettar 
við vesturenda flugbrautarinnar og eru u.þ.b. 36m x 165m 
að stærð hver um sig eða um 12.000 m2 að stærð sam-
tals. Lóðirnar geta hentað undir ýmsa starfsemi þar sem 
flugbrautin myndar gott athafnasvæði með góðu aðgengi. 
Aðkoma að lóðunum er um sérveg frá Örlygshafnarvegi og 
meðfram flugbrautinni.

Forsendur
Lóðirnar leigjast saman í núverandi ástandi og eru 
áhugasamir tilboðsgjafar hvattir til að kynna sér vel 
aðstæður á staðnum. 
 Ársleiga af lóðunum er 500.000 kr. Leiguverð skal taka  

 breytingum í samræmi við vísitölu neysluverðs. Leiguverð  
 er greitt fyrirfram fyrir eitt ár í senn, í fyrsta sinn við  
 upphaf leigusamnings.
 Gerður verður ótímabundinn leigusamningur sem verður  

 óuppsegjanlegur fyrstu tvö ár leigutímans. Frá þeim tíma  
 er gagnkvæmur 1 árs uppsagnafrestur.

Leitað er eftir tilboðum í leigurétt lóðanna miða við ofan-
greindar forsendur. Boðið leiguréttargjald skal greitt að  
fullu við upphaf leigusamnings. Lóðareigandi mun taka 
hæsta boði en áskilur sér rétt til að hafna öllum boðum. 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105  
Reykjavík fyrir kl. 10.00 þann 20. júní 2018, ekki verður  
haldinn sérstakur opnunarfundur vegna skila á tilboðum. 



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

Senter

Opið hús að Furuhjalla 1. Laugardaginn 2. júní kl. 16:00-16:30

REMAX Senter kynnir: Blikanes 21

Glæsilegt 272,6 fm einbýlishús með möguleika á auka íbúð.

Logaland 26
108 Reykjavík
Raðhús í Fossvogi

Stærð: 217 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973

Fasteignamat: 70.350.000

Verð: 89.900.000

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

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sund.. 3/6 kl.17.00-17.30

899 6753

Tröllateigur 49
270 Mosfellsbær
Rúmgóð íbúð með sérinngang

Stærð: 101,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 35.850.000

Verð: 42.900.000
Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð á vinsælum og skjólsælum stað í Mosfellsbæ. Íbúðin er með
sérinngang og falllegu útsýni í átt að Esjunni. Eignin telur alls 101,7fm. Eignin skiptis í forstofu með
flísum á gólfi ásamt fataskáp. Alrýmið er rúmgott þar sem stofan er opin inn í eldhúsið. Úr stofunni er
gengið út í garð. Eldhúsið er vel skipulagt með góðu borð og skápaplássi, eldhúseyja sem hægt er að
sitja við. Á gólfunum er niðurlímt eikarparket.Baðherbergið er með flísum á gólfi og veggjum.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið hús..

899 6753

Húsið er eitt af meistaraverkum Manfreð Vilhjálmssonar sem er einn af þeim íslensku arkitektum sem hvað mestrar virðingar nýtur fyrir verk sín. Blikanes 21 var 
hannað 1967 fyrir Odd Thorarensen og hefur sterk einkenni þessa magnaða arkitekts sem hefur alla tíð sett markið hátt í listrænu tilliti. Húsið er steinsteypt með 
grófu rákuðum útveggjum, flötu þaki og telur 467,5 fm skv fmr.

Allar frekari upplýsingar um eignina veita:
Guðmundur Hallgrímsson Löggiltur fasteignasali í síma 898-5115 / Gudmundur@remax.is  
Gunnar Sverrir Löggiltur fasteignasali í síma 862-2001 / gunnar@remax.is

Lækjarvað 5
110 Reykjavík
Sérhæð á vinsælum stað!!

Stærð: 124,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 44.400.000

Verð: 58.900.000
Sérhæð við Lækjarvað 5 í Reykjavík, eignin er skráð alls 124,6 fm og að auki er geymsluskúr út í garði.
Eignin er með sér inngangi og sér garð. Eignin skiptist, forstofa með flísum og fataskáp. Tvö
barnaherbergi með parket á gólfum. Hjónaherbergi er rúmgott með fataskáp. Barðherbergið er með
flísum á gólfi og veggjum, horn baðkar og góð sturta. Stofan er parketlögð og opið er inn í eldhús með
flísum á gólfi. Eldhúsið er með góðri innréttingu granít á borðplötum með miklu skápa og borðplássi.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sund. 3/6 kl.15.00-15.30

899 6753

sund. 3/6 kl. 16:00-16:30



Jörfabakki 26
109 Reykjavík
5 herbergja íbúð

Stærð: 104,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1970

Fasteignamat: 33.200.000

Verð: 39.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu 5 herbergja íbúð á 2. hæð í Jörfabakka 26, Reykjavík í göngufæri
við grunn- og leikskóla. Falleg 4 herbergja 91,1 fm íbúð ásamt 4,3 fm geymslu í kjallara og  9,5 fm
herbergi í kjallara með möguleika á útleigu. Árið 2007 var skipt um hurðir innan íbúðar, skápa á gangi
og í hjónaherbergi. Einnig var eldhús gert upp og skipt um gólfefni innan íbúðar, utan baðherbergis.
Skipt var um þakjárn hússins árið 2011 og árið 2006 var skipt um glugga á austurhlið hússins.

Senter

Magnús Sævarsson
Lögg. fasteignasali

magnus@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 4. júní, kl. 17.30 til 18.00

691-6434

Bíldsfell land
801 Selfoss
Sumarhúsalóðir

Stærð: 9400,000 fm
Fjöldi herbergja: 1

Byggingarár: 1
Fasteignamat: 1

Verð: 25.000.000

RE/MAX Senter kynnir; Til sölu 9,4 hektarar úr landi Bíldsfells land 5.
Sannkölluð sveitarsæla fyrir þá sem vilja njóta ósnortinnar náttúru og einstaks fuglalífs, rétt við höfuðborgina
eða  í  um  45  mínútuna  akstursfjarlægð  frá  Reykjavík.  Svæðið  eru  rómað  fyrir  einstakar  náttúruperlur  og
stórbrotið útsýni er yfir  Sogið, Heklu og Eyjafjallajökul.  Landið er vel gróið, kjarrvaxið og afar gott  berjaland.
Skipulagðar hafa verið 11 sumarhúsalóðir á landinu og er hver þeirra u.þ.b 6000 fm. Það fylgja ýmis hlunnindi
með  í  óskiptri  sameign  eins  og  veiðihlunnindi  í  Soginu,  sem  er  í  útleigu,  námuréttindi  ásamt   60  hektarar
landi sem eru að hluta til skipulagt undir frístundalóðir.
Allar upplýsingar um landið veitir Kristín Ósk í síma 822-6800 og kor@remax.is

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Upplýsingar í síma 8226800

8226800

Garðsstaðir 39
112 Reykjavík
Fallega einbýli í Grafarvogi 

Stærð: 148,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 57.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 77.900.000
Virkilega fallegt og  vel skipulagt einbýli á einni hæð ásamt bílskúr í fallegu umhverfi við Garðsstaði 39.
Húsið er í góðu ástandi og hefur fengið gott viðhald. Nýir timburpallar á tvo vegu ásamt skjólveggjum í
garði sem er allur hinn snyrtilegasti, hellulagður að framan ásamt blómabeðum. Í húsinu eru þrjú
svefnherbergi og er útgengi út í garð frá hjónaherbergi. Baðherbergi er rúmgott bæði með sturtu og
baðkari ásamt upphengdu salerni. Eldús með viðarinnréttingu ásamt tvöfaldum ísskáp.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Bókið Skoðun í síma 8226800

8226800

Skyggnisbraut 
113 Reykjavík
Útsýnisíbúð á 4  hæð í lyftuhúsi

Stærð: 106,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 43.450.000

Verð: 47.900.000
Bráðskemmtileg 4ja herbergja íbúð í steinuðu fjölbýli í Úlfarsárdal. Íbúðin er 106,9 fm ásamt stæði í
lokaðri bílageymslu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með útsýni í norður yfir Esjuna. Eldhús og stofa í alrými
með útgengi út á suðursvalir með fallegu útsýni yfir Reykjavík og Bláfjöll. Gott baðherbergi með sturtu
og með þvottahúsi innaf. Innréttingar og fataskápar frá HTH og eldhústæki frá AEG. Gólfefni íbúðar er
harðparket frá Húsasmiðjunni. Ljósakúplar og rýllugardínur eru í öllum herbergjum.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Bókið skoðun í síma 8226800 

8226800

Senter

Heiðarleiki, fagleg vinna 
og virðing
Ætlar þú að selja fasteign ? frítt söluverðmat 
án skuldbindinga, sanngjörn söluþóknun.
Vertu í sambandi núna í síma 695 3502 

Sigrún Matthea Sigvaldadóttir
Lokið námi til löggildingar fasteignasala

Sími 695 3502
sms@remax.is

Vigdís R.S.Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali

Skúlagata 40b
101 Reykjavík
Íbúð með bílskúr fyrir 60+

Stærð: 86,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 34.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Falleg og björt 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stórum svölum. Stofan er björt með glugga á tvo vegu.
Borðstofu/sjónvarpshol er samtengt stofu. Eldhúsið er við stofuna með góðri innréttingu. Þvottahús/búr
er við eldhúsið. Svefnherbergið er rúmgott með stórum skáp. Baðherbergið er með dúk á gólfi, flísum á
veggjum og sturtuklefa. Bílastæðið / bílskúrinn er inni í bílastæðahúsinu með þrjár hliðar lokaðar en
innkeyrslan er opin. Við enda bílskúrsins er sér geymsla. Eignin er fyrir 60 ára og eldri. Í sameign er
samkomusalur, heilsurækt með heitum pott og sauna klefa.

Senter

Brynjar Ingólfss
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudag 5 Júní frá kl. 17.00-17.30

6668999



Hrafnhólar 4
111 REYKJAVÍK

Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofu og geymslu í sameign ásamt 
frístandandi bílskúr með heitu og köldu vatni.

STÆRÐ: 131,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

42.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Þórufell 18
111 REYKJAVÍK

Snyrtileg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 
útsýnis íbúð merkt 04-03, á efstu hæð með 

afhendingar 1.ágúst 2018

STÆRÐ: 78,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

33.500.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Langalína 33
210 GARÐABÆR

Einkar falleg enda íbúð á 1.hæð með stæði í 
bílageymslu á eftirsóttum stað í Sjálandi. Stór 
falleg suðurverönd. Allur frágangur til 
fyrirmyndar. Verið velkomin í opið hús.

STÆRÐ: 128 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

74.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Austurkór 20
203 KÓPAVOGUR

Glæsilegt einbýlishús með einstöku útsýni við 
Austurkór. Öll rými mjög rúmgóð. Timbur-
verönd með heitum pottum. Falleg aukaíbúð 
með sérinngangi á neðri hæðinni.

STÆRÐ: 325,5 fm EINBÝLI        HERB: 7

129.000.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUNOPIÐ HÚS    4. júní 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    3. júní 17:00 – 17:30

Mánatún 1
105 REYKJAVÍK

Tækifæri fyrir þá sem vilja hanna sína eigin 
lúxusíbúð: Tvær glæsilegar íbúðir á efstu hæð 
í 8. hæða nýbyggingu á besta stað í Reykjavík. 
Glæsilegt útsýni, 3ja metra lofthæð. Vandaðar 
innréttingar og steinn í borðplötum. Endanlegt 
skipulag er ófrágengið og því kjörið fyrir 
kaupendur að fá óskir sínar uppfylltar.

Íb 802: 146,2 fm er á kr. 110.000.000
Íb 801: 185, 4 fm er á kr. 130.000.000. 

Stórar þaksvalir. Báðum íbúðum fylgja tvö 
bílastæði í bílageymslu.

STÆRÐ: Frá 146,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUN 

Njálsgata 86
101 REYKJAVÍK

Björt og snyrtileg 62 fm, 2ja herbergja íbúð 
með svölum. Íbúðin er á 2.hæð

STÆRÐ: 62 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

Leifsgata 22
101 REYKJAVÍK

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð (efstu) í 
þríbýlishúsi við Leifsgötu 22 í Reykjavík. 
Svefnherbergi og stofan eru mjög rúmgóð.

STÆRÐ: 98 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

Leifsgata 9
101 REYKJAVÍK

Björt 102,3 fm , 3-4 herbergja íbúð í fjórbýlishú-
si. Íbúðin er á 2.hæð. Íbúðin er mjög björt og 
snyrtileg.

STÆRÐ: 102 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

44.900.000
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    3. júní 13:30 – 14:00

OPIÐ HÚS    2. júní 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    2. júní 13:15 – 13:45

SÝNUM SAMDÆGURS



Bæjarlind 7-9
201 KÓPAVOGUR

Lind fasteignasala kynnir:

Nýjar tveggja til fjögurra herbergja íbúðir 
í glæsilega hönnuðu fjölbýlishúsi að 
Bæjarlind 7-9. Húsið er álklætt með áltré 
gluggum og verður því viðhaldslítið.
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, 
granít borðplötur. 
Afhending við kaupsamning.

STÆRÐ: 98-162 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Frá 46.9 M
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús í Fossvogi. Húsið tekið í 
gegn og endurnýjað árið 2004. Sérsmíðaðar 
innréttingar og hurðir frá Borg. Tveggja her-
bergja 62 fm aukaíbúð með sérinngangi.

STÆRÐ: 501,8 fm EINBÝLI       HERB: 11

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Barðastaðir 79
112 REYKJAVÍK

Fallegt einbýlishús á einni hæð á einstökum 
stað. Einstakt útsýni. Mjög gott skipulag. 
Gólfsíðir gluggar, aukin lofthæð. 

STÆRÐ: 218 fm EINBÝLI       HERB: 6

98.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Fagrihjalli 46
200 KÓPAVOGUR

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

STÆRÐ: 222,1 fm PARHÚS      HERB: 6

79.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Kaldárselsvegur I1
220 HAFNARFJÖRÐUR

útsýni er úr húsinu sem er í næsta nágrenni við 
Helgarfell og Kaldársel. Ekki sést til annara húsa 
úr húsinu. Húsið er á erfðafestulóð. 

STÆRÐ: 83,7 fm HEILSÁRSHÚS  HERB: 4

TILBOÐ 
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Lækjasmári 58
201 KÓPAVOGUR

Rúmgóð og snyrtileg tveggja herbergja íbúð 
á annarri hæð með sérinngangi af svölum. 
Sérmerkt bílastæði á bílaplani.

STÆRÐ: 68 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

33.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Sandavað 5
110 REYKJAVÍK

Fimm herbergja íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Gott skipulag og 
stórar svalir.

STÆRÐ: 121,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

56.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    3. júní 16:00 – 16:30

BÓKIÐ SKOÐUN

Sunnuholt 1-3
845 FLÚÐUM

Til sölu 3 samþykktar eignalóðir fyrir 

eftirsótta svæði við Flúðir í Hrunamannahreppi.

STÆRÐ: 8,7 ha EIGNALÓÐIR

Verð 12 - 39 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Stóragerði 16
108 REYKJAVÍK

Falleg og björt íbúð á þriðju hæð. Eldhús 

þvottaaðstaða endurnýjað. Fallegt útsýni úr 
stofu. Möguleiki á að bæta við herbergi.

STÆRÐ: 110 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    4. júní 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    4. júní 17:30 – 18:00 SÝNUM SAMDÆGURS

OPIÐ HÚS    3. júní 17:00 – 17:30SÝNUM SAMDÆGURS



519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

VERÐ:
65.9M

FJÖLBÝLI

HAUSTAKUR 4 210 GARÐABÆR

4 herbergi 140m2

Rúmgóð endaíbúð á frábærum stað.

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

Opið hús Mán. 4. júní frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
42.9M

FJÖLBÝLI

MÁVAHLÍÐ 21 105 REYKJAVÍK

3.herbergi 100m2

Vel skipulögð íbúð á 2. hæð.

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

Opið hús Þri. 5. júní frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
38M

SÍÐUMÚLI 29 108 REYKJAVÍK

106.8m2 Húsnæði á fyrstu hæð sem

innréttað er fyrir veitinga- og söluturn.

VILBORG G. HANSEN 895 0303

SÖLUTURN
VERÐ:
119M

EINBÝLISHÚS

FOSSAGATA 8 107 REYKJAVÍK

7 herbergi 229.3m2

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

Glæsilegt einbýlishús á pöllum. VERÐ:
42.9M

ÍBÚÐ

SILFURTEIGUR 6 105 REYKJAVÍK

3 herbergi 88.9m2

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

Sérlega glæsileg endurnýjuð íbúð

VERÐ:
54.9M

ÍBÚÐ

ÁLFHÓLSVEGUR 22B 200 KÓPAVOGUR

110.7m2 Björt og falleg íbúð

Vel skipulögð með stórum svölum og bílskýli.

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

PANTIÐ SKOÐUN

3 herb.

VERÐ:
74.9M

PARHÚS

MURURIMI 3 112 REYKJAVÍK

INGIMAR 519 5500  | GUNNLAUGUR 844 6447

Fjölskylduvæn staðsetning í Grafarvogi

6 herb. 205.8m2 Glæsilegt parhús

Opið hús Lau. 2. júní frá kl. 16:00-16:30

VERÐ:
82.5M

PARHÚS

RAUÐAGERÐI 30A 108 REYKJAVÍK

6 herb. 217.1m2 Rúmgott parhús 

 Miðsvæðis í Reykjavík

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

VERÐ:
51.9M

Fjölbýlishús

LAUTASMÁRI 27 201 KÓPAVOGUR

5 herb. 108m2 Getur verið laus fljótlega.

 Vel skipulögð íbúð með 4 herb. á efstu hæð.

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Opið hús Þri. 5. júní frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
38.5M

EINBÝLISHÚS

HRÍSHOLT 840 LAUGARVATN

Frábær staðsetning.

SIGURÐUR FANNAR 897 5930

177.4m24 herb. Sérstæður bílskúr.

VERÐ:
64.9M

ÍBÚÐ

MÁNATÚN 6 105 REYKJAVÍK

3-4 herbergi 127m2

 Vel skipulögð íbúð með 4 herb. á efstu hæð.

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Opið hús Þri. 5. júní frá kl. 18:00-18:30

VERÐ:
TILBOÐ

BRÁKARBRAUT Í BRÁKAREY VIÐ BORGARNES

716.2m2 Stutt í Landnámssetrið

Mikil náttúrufegurð og útsýni.

VILBORG G. HANSEN 895 0303

MÖGULEIKAR - MIKIÐ ÚTSÝNI OG NÁTTÚRA Í KRING!



KÓPAVOGSBRÚN 2-4 SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN 2. JÚNÍ FRÁ KL. 13:00-14:00

FRÁBÆR STAÐSETNING

NÁNARI UPPLÝSINGAR
AUKA ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ

LYFTA OG STÓR STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Vandaðar íbúðir í nýju hágæða átta íbúða fjölbýlishúsi við 
Kópavogsbrún. Íbúðirnar eru fjögurra herbergja og hannaðar með 
hámarksnýtingu rýma, notkunargildi og góða hljóðeinangrun að 
leiðarljósi. Auka íbúðarrými á jarðhæð með sér inngang og salerni 
fylgir sumum íbúðunum.

Böðvar 
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali
660 4777
bodvar@fastborg.is

FRAKKASTÍGSREITUR

Nýjar hágæða íbúðir í 101 Reykjavík.

Metnaðarfull hönnun íbúðarhúsnæðis 
á þessum einstaka stað í miðborg 
Reykjavíkur.

67 íbúðir og verslanir/veitingastaðir 
á jarðhæðum við Frakkarstíg og 
Hverfisgötu.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
STÆRÐ FRÁ:

56.5m2 - 178.3m2

VERÐ FRÁ:

40.9M

Þóra Birgisdóttir
Framkvæmdastjóri, 
Lögg. fasteignasali

Gunnlaugur 
Þráinsson
löggiltur fasteignasali

Böðvar 
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali

777 2882
thora@fastborg.is

844 6447
gunnlaugur@fastborg.is

660 4777
bodvar@fastborg.is

SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN 2. JÚNÍ FRÁ KL. 14:00-15:00

VERÐ:
125M

EINBÝLISHÚS

BIRKIGRUND 49 - FOSSVOGSDALUR KÓPAVOGSMEGIN

286m2 Frábær staður í neðsta

botnlanga við Fossvogsdalinn, Kópavogsmegin.

ÚLFAR 897 9030  | BÖRKUR 832 8844

PANTIÐ SKOÐUN

9 herb.

VERÐ:
200M

ATVINNUHÚS

KIRKJUTEGUR 21 105 REYKJAVÍK

500,3m2

Fjarfestingartækifæri - byggingaréttur.

Heimilt að breyta húsnæðinu í íbúðarhúsnæði.

ÚLFAR 897 9030  | ÞÓRA 777 2882

PANTIÐ SKOÐUN

VERÐ:
43.9M

ÍBÚÐ

BERGSTAÐARSTRÆTI 48 101 REYKJAVÍK

íbúð á eftirsóttum stað

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

85.1m23 herbergi

Opið hús Lau. 2. júní frá kl. 15:30-16:00



HOLTSVEGUR 27 – 10 GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR – URRIÐAHOLT Í GARÐABÆ

Hraunhamar kynnir í einkasölu 10 íbúða fjölbýlishús. Glæsilegt útsýni, lyfta,
gott aðgengi og rúmgóðar svalir. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum,
eru til afhendingar í júní 2018. Fullbúin sýningaríbúð

Frágengin lóð með sameiginlegu útivistarsvæði. Húsið er viðhaldslétt. Fimm
hæða, penthouse íbúð á efstu hæðinni. Á jarðhæð eru geymslur, bílageymslur
og 3 bílskúrar. Verð frá 56,9 millj.

Stærð 99-163 fm. Sjá teikningar og myndir inná www.hraunhamar.is

Stofnað  
1983

Nánari upplýsingar veita:

698-2603, hlynur@hraunhamar.is

893-2233, helgi@hraunhamar.is

892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Fullbúin sýningaríbúð

5
ÍBÚÐIR

SELDA
R

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

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
5. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30
Vel skipulögð 2ja herbergja
62,2 fm. íbúð í lyftuhúsi. Eignin
er rúmgóð og björt með mjög
fallegu útsýni. Útgengt á svalir
frá svefnherbergi og stofu.
Sérgeymsla íbúðar er í kjallara
og er ekki talin með í fermetra-
skráningu. Stutt í verslanir og
þjónustu. Verð: 25,9 millj.

Rúmgóð og björt 3ja herbergja
90,3 fm. íbúð á 3. hæð í nýlegu,
klæddu lyftuhúsnæði. Útgengt
er út á góðar svalir frá stofu.
Sérgeymsla íbúðar er í kjallara.
Vel staðsett og mjög snyrtileg
eign. Sameign til fyrirmyndar
og næg bílastæði við húsið.
Eignin er laus við kaupsamning.
Verð: 42,5 millj.

Engihjalli 1 – 200 Kópavogur Skipalón 5 – 220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
4. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30
Glæsileg 130 fm. útsýnisíbúð
á efstu hæð í vönduðu
lyftuhúsi. Sérbílastæði með
tengi fyrir tvinn- og rafmagns-
bíla í upphitaðri bílageymslu.
Aukin lofthæð er í íbúðinni og
gólfsíðir gluggar með einstöku
sjávarútsýni. Vönduð eign í alla
staði. Stutt í gott útivistarsvæði.
Verð: 80,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
5. JÚNÍ KL 17:00 - 17:30 
Falleg 62,9 fm. íbúð í mikið
endurnýjuðu og glæsilegu
húsi á þessum vinsæla stað í 
miðbæ Reykjavíkur. Í kjallara
er sameiginlegt þvottahús og 
sérgeymsla. Upprunalegar
gólffjalir eru á allri íbúðinni
nema flísar á baðherbergi.
Húsið stendur á eignarlóð.
Verð: 35,9 millj.

g jjj

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Langalína 26 – 210 Garðabær Klapparstígur 11 – 101 Reykjavík

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



*Verð í Íkr. miðað við gengi Seðlabankans dags. 30.maí 2018. 

Við seljum fasteignir frá öllum bestu byggingaverktökunum á Costa Blanca – Hagstæð fjármögnun í boði
Löggiltur íslenskur fasteignasali – Skrifstofa á Íslandi – Persónuleg þjónusta

Hafið samband og bókið einkaviðtal til að skoða eignirnar, fá upplýsingar um kaupferlið og bóka skoðunarferðina.

Karl Bernburg
Sölumaður

karl@spanareignir.is
Sími: 777-4277

Cabo Roig: Glænýjar og vandaðar íbúðir í lyftuhúsi. 2 svefnherbergi, 1 

eða 2 baðherbergi. Flottur sundlaugargarður. Sjávarsýn. Stæði í  

bílakjallara. Góð staðsetning. Til afhendingar strax.

La Finca Golf:  Glæsileg einbýlishús á tveimur 

hæðum í byggingu. 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi. 

Einkasundlaug. Glæsilegur golfvöllur. 

Cabo Roig: Falleg einbýlishús í byggingu á tveimur 

hæðum. 3-5 svefnherbergi og 3-5 baðherbergi. Lokað 

svæði.  Kjallari undir öllu húsinu. Þakverönd. Garður 

með einkasundlaug. Örstutt í verslanir og veitingastaði.

Villamartin: Þægilegar íbúðir nálægt golfvöllum.  

Tvö svefnherb., og eitt baðherb. Sameiginlegur  

sundlaugargarður. Frábært verð.

La Finca Golf:  Glæsilegt einbýlishús á einni hæð. 

Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi. Frábært skipulag. 

Einkagarður og sameiginleg sundlaug. Glæsilegur 

golfvöllur. Til afhendingar strax.

Los Alcazares: Vönduð einbýlishús í byggingu á 

góðum stað. Göngufæri á strönd. 3 svefnherbergi, 2-3 

baðherbergi. Þakverönd. Einkagarður með sundlaug.

Villamartin: Góðar íbúðir fyrir golfara. 2 svefnherb., 

2 baðherb. Sameiginlegur sundlaugargarður. Þrír góðir 

golfvellir í næsta nágrenni.

Las Ramblas Golf: Vandaðar íbúðir með flottu 

útsýni. 2 eða 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi.  

Glæsilegur golfvöllur. Til afhendingar í haust.

Villamartin: Glæsilegar útsýnisíbúðir á frábærum 

stað. 2 svefnherbergi, 2 baðherbergi.  

Sameiginlegur sundlaugargarður. Stæði í bílakjallara. 

Stutt á golfvelli.

Guardamar: Vandaðar íbúðir í byggingu í lyftuhúsi. 

2 svefnherb., 2 baðherb. Örstutt göngufæri á fallega 

strönd, verslanir og veitingastaði. Fallegur  

sameiginlegur sundlaugargarður. 

kjallara. Góð staðsetning. Til afhendingar strax.

Villamartin Golf:  Glæsileg golfvilla. 4 svefnherbergi, 

5 baðherbergi. Flottur garður með einkasundlaug. Stór 

bílskúr. Útsýni yfir golfvöllinn. Til afhendingar strax, 

fullbúið vönduðum húsgögnum og rafmagnstækjum.

Villamartin: Fallegar íbúðir í byggingu. Vel staðsettar 

fyrir golfara. 2 svefnherbergi, 2 baðherbergi. Stórar 

svalir. Sameiginlegur sundlaugargarður. Stæði í 

bílakjallara.

Villamartin/La Zenia: Vandaðar og fallegar íbúðir í 

byggingu. 2 eða 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi. Neðri 

hæð með sér garði, efri hæð með sér þakverönd. Fallegur 

sundlaugargarður. Göngufæri í La Zenia Boulevard.

Dona Pepa: Vandaðar og fallegar íbúðir í byggingu. 2 eða 3 svefnherbergi, 2 

baðherbergi. Neðri hæð með sér garði, efri hæð með sér þakverönd. Fallegur 

sundlaugargarður. Göngufæri í verslanir og veitingastaði. 

Verð frá Ikr.  
16.500.000 
(134.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
34.400.000 
(279.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
44.360.000 
(359.900 Evrur)

Verð frá Ikr.  
14.300.000 
(115.500 Evrur)

Verð frá Ikr.  
38.200.000 
(310.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
44.200.000 
(359.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
16.300.000 
(132.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
24.500.000 
(199.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
23.300.000 
(189.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
34.400.000 
(279.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
195.960.000 
(1.590.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
22.000.000 
(179.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
23.300.000 
(189.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
21.800.000 
(177.000 Evrur)



Mávahraun 21, Hafnarfirði. 
Opið hús mánudaginn 4.júní milli 17:00 til 17:30. 
Hraunhamar kynnir nýlegt fallegt einbýlishús á einni hæð í þessari eftirsóttu götu, vel 
staðsett miðsvæðis í Hafnarfirði. Húsið er 266,9 fm með bílskúr. Húsið var byggt árið 2002 
og allar innréttingar sérsmíðaðar. Sérlega gott aðgengi. Húsið er vel staðsett, stutt alla 
þjónustu, s.s. skóla, leikskóla og íþróttaaðstöðu FH. V. 97,9 millj. 

Hlynur Halldórsson,  
Löggiltur fasteignasali  
s. 698-2603

Nánari upplýsingar veitir Hlynur Halldórsson,  Lögg. fasteignasali  s. 698-2603 

OPIÐ HÚS

 

Laugarnesvegur 87 - OPIÐ HÚS
Nýkomin í sölu falleg og vönduð 109,9 fm þriggja herbergja 
íbúð  á 1.hæð með sérinngangi og bílastæði í bílageymslu. 
Gott skipulag, þvottaherbergi innan íbúðar, ljósar innréttingar 
og parket. Vandað hús sem er klætt og einangrað að utan 
með aukinni hljóðvist milli hæða. Suðurlóð með sérafnotarétti 
framan við íbúð. Frábær staðsetning miðsvæðis. 
Verð 53,7 m. 

Opið hús sunnudaginn 3. júní n.k.  kl. 17.00 – 17.30.   
– VERIÐ VELKOMIN –

OPIÐ HÚS

Til sölu er 50,5 fm einbýlishús  við Seltún no.4 á Hellu. Húsið 
er byggt úr timbri árið 1983 og er klætt að utan með röstuðum 
krossviði. Eignin telur Anddyri, gang, baðherbergi, svefnherbergi, 
sambyggða stofu og eldhús, þvottahús og geymslu. Stór timbur-
verönd er við húsíð.  Möguleiki að taka hjólhýsi upp í.  
Verð kr. 15.500.000,-

Nánari upplýsingar og myndir á www.fannberg.is og á skrifstofu.

Einbýlishús á Hellu

sími 487-5028    
gudmundur@fannberg.isFasteignasala

Fannberg

Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

Um er að ræða þekktan veitingastað í góðu húsnæði ca 100 km 
frá Rvk, með áralanga góða rekstrarsögu og góða aukningu í veltu 
á hverju ári. Staðurinn er vel tækjum búinn og með fullt leyfi.  
Sæti eru fyrir 50 manns inni og nýIega opnuð flott útiaðstaða.  
Hér er á ferðinni flott tækifæri, góður rekstur með fína ebitu. 
Góður Ieigusamningur í boði á húsnæðinu.   

Ath. einnig er möguleiki að kaupa húsnæðið sé áhugi fyrir því.

AIIar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu í síma 487-5028, 
487-8688 og gsm 893-8877.

Veitingarekstur til sölu  
á Hvolsvelli.

sími 487-5028    
gudmundur@fannberg.isFasteignasala

Fannberg

Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

Opið hús 3. júní  
kl. 13:45 – 14:15 

Glæsilegt 220,4fm einbýlishús í Hvera- 
gerði. Eignin skiptist í anddyri, 4 svefn- 
herbergi, eldhús/stofu, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, sjónvarpshol, þvottahús 
og tvöfaldan bílskúr. 

Bílaplan er steypt og einnig er fallegur 
garður með heitum potti og stórri suður-
verönd.  Verð 63,9 millj.

Opið hús 3. júní  
kl. 13:00 – 13:30 

Mikið uppgert 210,4 fm einbýlishús ásamt 
bílskúr. Eignin skiptist í neðri pall með 
anddyri, gestasnyrtingu, aðgengi að 
bílskúr eldhúsi og þvottahúsi; og efri pall 
með stóru holi, stofu með uppteknu lofti, 
fjórum svefnherbergjum og baðherbergi.

Eignin hefur verið mikið uppgerð á síðast-
liðnu ári. Verð: 51 millj.

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Smyrlaheiði 54 í Hveragerði Lyngheiði 16 í Hveragerði
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á  
jarðhæð með sér garði
Skráð stærð er 123,9 fm en íbúðinni 
fylgir stæði í bílageymslu
Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi 
Þangað er hægt að sækja ýmsa 
þjónustu og félagslíf

Verð : 61,9 millj.

Boðaþing 10 
203 Kópavogur 

Fyrir 55 ára og eldri

Nánari upplýsingar veitir: 
Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 3. júní kl. 14:00–14:30

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

Um er að ræða eignarlönd og hægt er að sækja um lögbýli á þeim.   
Lóðirnar eru stórar og byggingarmagn er þar af leiðandi mikið.  
Byggja má allt að 350 fm einbýli, 120 fm gestahús, 120 fm bílskúr/vinnuskúr 
og 40 fm garðhús/áhaldahús. Seljandi skilar vegi, köldu vatni, rafmagni og 
ljósleiðararöri að lóðamörkum. Margar lóðir liggja við árbakkann.

Litla Hof er staðsett við Eystri Rangá í Rangárþingi ytra. Vegalengd frá 
Reykjavík er um 100 km og malbik alla leið. Ekið er beina leið á þjóðveg eitt 
og síðan er beygt til vinstri Keldnaveg númer 264,  
(sem er til móts við Hótel Rangá) sem er ca 6 km spotti.

Stutt er í alla þjónustu á Hellu eða Hvolsvelli. Matvöruverslanir, sundlaugar, 
læknisþjónusta, vínbúð, byggingavöruverslanir og veitingastaðir.   

 

Helstu náttúruperlur sem eru nálægar eru til að mynda Fjallabak, Hekla, 

 
einnig er hægt að sækja um lögbýliskráningu þar.

Litla Hof

Nánari upplýsingar veitir:  

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

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


