Atvinnuauglýsingar

Job.is

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

Lögfræðingur hjá Samkeppniseftirlitinu
Samkeppniseftirlitið fylgist með samkeppni
fyrirtækja í síbreytilegu atvinnulífi landsins.

Eftirlitið spornar við óhæfilegum hindrunum
og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri,
vinnur gegn skaðlegri fákeppni og
samkeppnishömlum og auðveldar aðgang
nýrra keppinauta að markaðnum.

Hjá Samkeppniseftirlitinu starfar hópur
hagfræðinga og lögfræðinga sem hefur
brennandi áhuga á samkeppnismálum.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á
www.samkeppni.is

Samkeppniseftirlitið leitar að öflugum lögfræðingi sem hefur brennandi áhuga á
samkeppnismálum. Lögfræðingar Samkeppniseftirlitsins taka þátt í og bera ábyrgð á
úrlausnum samkeppnismála á ýmsum sviðum atvinnulífsins ásamt því að sinna öðrum
áhugaverðum verkefnum á sviði samkeppnisréttar.
Helstu viðfangsefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

tÁbyrgð á og þátttaka í úrlausnum
samkeppnismála á fjölbreyttum sviðum
atvinnulífsins
tGreiningar á samkeppnisstöðu fyrirtækja
tEftirlit og greining markaða
tRannsóknir og gagnavinnsla
tSkýrslu- og álitsgerðir

tKandidats- eða meistarapróf í lögfræði
tReynsla af samkeppnis- og/eða
stjórnsýslumálum æskileg
tFrumkvæði við úrlausn viðfangsefna
tGóð greiningarhæfni og skipulögð vinnubrögð
tHæfni í samskiptum og þverfaglegri samvinnu
tMjög gott vald á íslensku og ensku, í mæltu
og rituðu máli

Samkeppniseftirlitið áskilur sér rétt til þess að ráða í starfið á grundvelli auglýsingarinnar næstu sex mánuði
eftir birtingu hennar.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225 og Eva Ómarsdóttir, verkefna- og teymisstjóri hjá
Samkeppniseftirlitinu (eva@samkeppni.is) í síma 585-0700. Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2018. Umsókn óskast fyllt
út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Framkvæmdastjóri
Íslandsstofu
Stjórn Íslandsstofu óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra Íslandsstofu.
di
Áhersla er lögð á að framkvæmdastjóri haﬁ umtalsverða styrkleika sem leiðtogi og sem talsmaður Íslandsstofu. Viðkomandi
þarf að hafa góða og yﬁrgripsmikla þekkingu á íslensku atvinnulíﬁ, menningu og sögu lands og þjóðar.
Allar umsóknir eru trúnaðarmál.
til og með

18. september

•
•
•
•
•
•

Starfssvið framkvæmdastjóra:
Framkvæmdastjórn og yﬁrumsjón með verkefnum
Íslandsstofu.
Ábyrgð á fjárreiðum og yﬁrstjórn einstakra sviða.
Talsmaður Íslandsstofu út á við, innanlands sem og erlendis.
Samskipti við hagaðila.
Frumkvæði að stefnumótun, þróun og áætlanagerð.
Undirbúningur stjórnarfunda og eftirfylgni
stjórnarákvarðana.

capacent.is/s/7108

•
•
•
•
•
•

:
Leiðtogahæﬁleikar og góð samskiptahæfni.
Víðtæk reynsla af stjórnun, stefnumótun og
breytingastjórnun.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri.
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
Reynsla af erlendu markaðs- og kynningarstarﬁ er mikill
kostur.
Mjög gott vald á íslensku og ensku máli í ræðu og riti, önnur
málakunnátta æskileg.

Íslandsstofa,
sjálfseignarstofnun er
samstarfsvettvangur
fyrirtækja, hagsmunasamtaka,
stofnana og stjórnvalda um
stefnu og aðgerðir til að eﬂa
ímynd og orðspor Íslands.
Hlutverk Íslandsstofu er að
veita alhliða þjónustu og
ráðgjöf til að greiða fyrir
útﬂutningi vöru og þjónustu,
laða til landsins erlenda
ferðamenn og fjárfestingu
með samræmdu kynningarog markaðsstarﬁ og vera
stjórnvöldum til ráðuneytis um
fjárfestingarmál.
Íslandsstofa styður við
kynningu á íslenskri
menningu, vörum og þjónustu
erlendis og vinnur tillögur
að langtímastefnumótun
atvinnulífs, hagsmunasamtaka
og stjórnvalda og hrindir þeirri
stefnumótun í framkvæmd.

2 ATVINNUAUGLÝSINGAR

8 . S E P T E M B E R 2 0 1 8 L AU G A R DAG U R

HAFNARSTJÓRI SANDGERÐISHAFNAR
Starf hafnarstjóra Sandgerðishafnar er laust til umsóknar.
Hafnarstjóri ber ábyrð á daglegri starfsemi Sandgerðishafnar, rekstri hennar og
uppbyggingu. Hafnarstjóri sinnir starfi sínu bæði á skrifstofu og á hafnarsvæði og
undir hann heyra starfsmenn
Sandgerðishafnar. Hann annast fjármálastjórn hafnarinnar og sér um áætlanagerð og
kostnaðareftirlit ásamt því að sinna markaðssetningu og upplýsingagjöf um starfsemina.
Hafnarstjóri heyrir beint undir bæjarstjóra.

Menntunar- og hæfnikröfur:
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Umsóknarfrestur er til 10. september 2018.

+ #1! #!" )$"  0!"+!!' !". -!-
Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið baejarstjori@gardurogsandgerdi.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi
stéttarfélaga.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. Fagmennska – Samvinna - Virðing

Mannverk óskar eftir öﬂugu starfsfólki
Mannverk óskar eftir að ráða reynslumikla aðila í verkefnastjórn annars vegar og byggingastjórn hins vegar.
Þessir aðilar verða að vera tilbúnir til að takast á við krefjandi verkefni og skemmtilegar áskoranir með góðri liðsheild.

Verkefnastjóri byggingaframkvæmda

Byggingastjóri byggingaframkvæmda
Byggingastjóri er staðsettur á verkstað og hefur þar yﬁrumsjón.

Helstu verkefni
t'BHMFHPHGKÈSIBHTMFHZmSVNTKØONF§CZHHJOHBGSBNLWNEVN
t6OEJSCÞOJOHVSPHTUKØSOVOWFSLFGOB
t)ÚOOVOBSSâOJPHTBNSNJOH
t«UMBOBHFS§PHFGUJSGZMHOJ
t,PTUOB§BSFGUJSMJU

Helstu verkefni
t'BHMFHZmSVNTKØONF§CZHHJOHBGSBNLWNEVN
t6OEJSCÞOJOHVSPHTUKØSOVOWFSLFGOB
t«UMBOBHFS§ FGUJSGZMHOJPHTLâSTMVHFS§
t)ÚOOVOBSSâOJPHTBNSNJOH
t,PTUOB§BSFGUJSMJU

Menntun og hæfniskröfur
t)ÈTLØMBNFOOUVOÈTWJ§JCZHHJOHBWFSLGS§JF§BULOJGS§J
t.JLJMPHGBSTMTUBSGTSFZOTMBBGWFSLFGOBTUKØSOVOCZHHJOHBGSBNLWNEB
t4KÈMGTU§JPHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§
t-JQVS§PHIGOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t(Ø§LVOOÈUUBÓÓTMFOTLVPHFOTLV

Menntunar- og hæfniskröfur:
t.FOOUVOÈTWJ§JCZHHJOHBF§BBOOBSSBNBOOWJSLKBGSBNLWNEB,PTUVSFOFLLJLSBGBVNNFOOUVO
 ÓCZHHJOHBWFSLGS§JF§BULOJGS§J
t.JLJMPHGBSTMTUBSGTSFZOTMBBGCZHHJOHBTUKØSOVOCZHHJOHBGSBNLWNEB
t(Ø§LVOOÈUUBÈPGmDFQBLLBOOPHFJOOJHÚOOVSGPSSJUWJ§ÈUMBOBHFS§
t4KÈMGTU§JPHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§
t-JQVS§PHIGOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t(Ø§LVOOÈUUBÓÓTMFOTLVPHFOTLV

/ÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUÚSmOWFJUJS)KBMUJØS1ÈMNBTPOGSBNLWNEBTUKØSJNBOOWJSLKBTWJ§T IKBMUJQ!NBOOWFSLJT ÓTÓNB6NTØLOÈTBNUGFSJMTLSÈTLBMTFOEBÈOFUGBOHJ§NBOOWFSL!NBOOWFSLJT
'BSJ§WFS§VSNF§BMMBSGZSJSTQVSOJSPHVNTØLOJSTFNUSÞOB§BSNÈMPH¢FJNTWBSB§Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018.
.BOOWFSLFIGWBSTUPGOB§ÈWPSEÚHVN'ZSJSULJ§TÏSImSTJHÓ¢SØVOBSWFSLFGOVN TUâSJWFSLUÚLV WFSLFGOB IÚOOVOBSPHCZHHJOHBTUKØSOVOÈTBNUBMNFOOSJGSBNLWNEBSÈ§HKÚG
.BOOWFSLFSÈCZSHUPHGSBNTLJ§GZSJSULJPHMFHHVSÈIFSTMVÈÚnVHBMJ§TIFJME/ÈOBSJVQQMâTJOHBSVNGZSJSULJ§NÈmOOBÈIFJNBTÓ§V¢FTTNBOOWFSLJT
Mannverk ehf | Dugguvogur 2, 104 Reykjavík | Sími 519 7100 | mannverk.is

Kennarasamband Íslands

Þjónustufulltrúi
Kennarasamband Íslands óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa í 100% starf fyrir sjóði sambandsins. Aðaláhersla verður á starf
fyrir Orlofssjóð eða allt að 50% af starﬁnu.
Við leitum að áhugasömum og úrræðagóðum einstaklingi sem er lipur í mannlegum samskiptum og þjónustulundaður.

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

23. september

capacent.is/s/7127

Starfssvið
Samstarf við fulltrúa sjóða KÍ, orlofs-, sjúkra- og
endurmenntunarsjóði.
Samningagerð.
Vinna við orlofsblað.
Upplýsingagjöf, skráning og afgreiðsla umsókna í sjóði KÍ.
Undirbúningur funda, aﬂeysing í móttöku og tilfallandi störf
á skrifstofu.

Capacent — leiðir til árangurs

•
•
•
•
•
•

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
Undirstöðuþekking í bókhaldi er nauðsynleg.
Talnagleggni og skipulögð vinnubrögð.
Þekking á tölvuvinnslu.
Góð íslenskukunnátta og almenn málakunnátta.
Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg.

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

Húsvörður
Húsfélagið að Aflagranda 40 í Reykjavík vill ráða húsvörð
í hlutastarf og miðað er við 50% starfshlutfall. Í húsinu eru
60 íbúðir.
Verkefni húsvarðar eru meðal annars: almenn þrif á
sameign ásamt umsjón með sorpgeymslu, eftirlit með
sameign og lóð auk minniháttar viðhalds og endurbóta.
Hæfniskröfur:
Kostur er iðn- eða tæknimenntun, lágmarkskunnátta á
tölvur, dugnaður og frumkvæði. Leitað er að snyrtilegum,
laghentum og útsjónarsömum einstaklingi með frumkvæði
til úrbóta. Lögð er áhersla á að umsækjandi sé jákvæður að
eðlisfari og góður í samskiptum.

AÐJÚNKT Í TÓMSTUNDAOG FÉLAGSMÁLAFRÆÐI
á Menntavísindasviði Háskóla Íslands
Laust er til umsóknar fullt starf aðjúnkts við Menntavísindasvið Háskóla Íslands í tómstundaog félagsmálafræði. Í starfinu felst kennsla, rannsóknir og þátttaka í áframhaldandi mótun
náms í tómstunda- og félagsmálafræði.
Umsækjendur skulu hafa lokið meistaraprófi á vettvangi mennta- og/eða félagsvísinda sem nýtist í
starfinu. Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi haldgóða þekkingu og reynslu af störfum á vettvangi
tómstunda- og/eða æskulýðsstarfs, hafi góða færni í kennslu og rannsóknum ásamt því að búa yfir

Skriflegar umsóknir berist:
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík
eða netfang starfsumsokn@eignaumsjon.is.
Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2018.

góðri samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Sótt er um starfið á vef Háskóla Íslands undir laus störf.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ársæll Már Arnarsson prófessor, netfang: arsaell@hi.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. september 2018.

Sjá nánar á hi.is/laus_storf og starfatorg.is.

Verkefnastjóri á rekstrardeild
Umhverﬁs- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða skipulagðan einstakling í starf verkefnastjóra á
rekstrardeild.

capacent.is/s/7111

24. september

•
•
•
•
•
•

Umsjón með þróun og eftirfylgni í gæðamálum.
Umsjón með skjalamálum.
Bókun reikninga og samskipti við Fjársýslusvið.
Samskipti og samvinna með öðrum deildum.
Þróun og stefnumótun sviðsins.
Önnur tilfallandi verkefni.

•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf sem nýtist í starﬁ, s.s. viðskipta-, rekstrar- eða
gæðastjórnun.
Reynsla af sambærilegu starﬁ er kostur.
Góð almenn tölvukunnátta.
Þekking á sérhæfðum skjalakerfum kostur, s.s. SAP og/eða
One System.
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
Hugmyndaauðgi og frumkvæði í starﬁ.
Góð íslensku- og enskukunnátta.

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

Verkefnastjóri á
nýframkvæmdadeild
Umhverﬁs- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða verkefnastjóra í nýframkvæmdir og endurbætur eigna.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf ﬂjótlega.

capacent.is/s/7112

24. september

•
•
•
•
•

Umsjón með nýframkvæmdum og endurbótum fasteignaog gatnamannvirkja.
Gerð nýframkvæmdaáætlana.
Stýring framkvæmda.
Eftirlit með framkvæmdum.
Tilfallandi verkefni á umhverﬁs- og mannvirkjasviði.

•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun í verk-, tækni- eða byggingarfræði, eða
sambærilegt háskólapróf sem nýtist í starﬁ.
Þekking á gatna- og byggingaframkvæmdum er kostur.
Reynsla af sambærilegu starﬁ kostur.
Góðir skipulagshæﬁleikar og frumkvæði.
Hæfni til ákvarðanatöku og sjálfstæðra vinnubragða.
Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum.

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

KNATTSPYRNUFÉLAGIÐ VALUR
ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA BÓKARA
Starfssvið:
3 Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi
3 Afstemmingar og uppgjör
3 Innra eftirlit
3 Upplýsingagjöf og skýrslugerð
3 Önnur tengd verkefni

Hæfniskröfur:
3 Góð reynsla og þekking á bókhaldi skilyrði
3 Menntun í viðskiptafræði og/eða viðurkenndur
3
3
3
3
3

bókari kostur
Góð þekking á bókhaldskerfum og Excel
Greiningarhæfni og nákvæmni
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Frumkvæði og lausnamiðað hugarfar
Léttleiki í samskiptum og jákvætt viðmót

Upplýsingar
U
l
veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 16. september.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Tæknistjóri (Chief Technology Officer)
Mentis Cura AS er leiðandi fyrirtæki á
heimsvísu í þróun hagkvæmra hátæknilausna
í greiningu heilasjúkdóma. Fyrirtækið var
stofnað árið 2004 á Íslandi og hefur það
þróað fjölmargar nýstárlegar lausnir þar
sem hagnýtt er tölfræðileg mynsturgreining
í

tengslum

sem

geymir

við

stóran

10

ára

gagnagrunn

sögu

klínískra

greininga frá yfir 3000 sjálfboðaliðum.
Minnismóttaka Landspítalans hefur tekið
tæknina í notkun og nýtt hana til að styðja
við greiningu 20% þeirra sem komu í
fyrsta sinn á Minnismóttökuna árið 2015.
Fyrirtækið er einnig að taka fyrstu skrefin í
stuðningi við greiningu á athyglisbresti og
ofvirkni hjá bæði börnum og fullorðnum.
Þessi greiningartækni gerir kleift að mæla
heilavirkni tengda sjúkdómum og röskunum
með mjög nákvæmum og sértækum hætti
án mikils tilkostnaðar.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á
heimasíðu þess: www.mentiscura.com

.FOUJT$VSBFSÓÚSVNWFYUJPHMFJUBSOÞB§SFZOEVNULOJTUKØSB $IJFG5FDIOPMPHZ0GGJDFS UJMB§MFJ§B
PHVNCSFZUBOÞWFSBOEJSBOOTØLOBSUFZNJÓBM¢KØ§MFHU¢SØVOBSGZSJSULJTFNHFUVSWFJUUHSFJOJOHBS¢KØOVTUV
ÈISB§WBYBOEJNBSLB§JFTTJTUB§BIFZSJSCFJOUVOEJSGPSTUKØSBGZSJSULJTJOT4UBSGJ§FSOÈUFOHU
IÚGV§TUÚ§WVN.FOUJT$VSBÓ'PSTLOJOHTQBSLFOÓ0TMØÓ/PSFHJ FOWJ§LPNBOEJWFS§VSTUB§TFUUVSÈ
TLSJGTUPGVGÏMBHTJOTÓ3FZLKBWÓLPHGFS§BTUSFHMVMFHBUJM/PSFHT
FUUBFSTUBSGTFNCâ§VSVQQÈLKÚSJ§ULJGSJUJMB§TBNFJOBNZOTUVSHSFJOJOHVWÏMBOÈN LMÓOÓTLBS
SBOOTØLOJSPHHBHOSFZOEBULOJUJMB§TQÈGZSJSVNIFJMBTKÞLEØNBPHSBTLBOJSNF§NJLJMMJOÈLWNOJ
ÞNVOUMFJ§BÚGMVHUUFZNJTÏSGS§JOHBTFNTUB§TFUUJSFSVÓ/PSFHJ +BQBOPHÈ¶TMBOEJÞ¢BSGUB§IBGB
SFZOTMVBG¢WÓB§TFUKBVQQIVHCÞOB§BSUFZNJ CÞBZGJSJOOTJPHSFZOTMVBGNZOTUVSHSFJOJOHVWÏMBOÈNJ 
IBGBVOOJ§NF§HFSWJHSFJOE TFUUVQQTLâKBMBVTOJSPHWJ§TLJQUBWUU¢KØOVTUV

Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur

t -FJ§BSBOOTØLOBSPH¢SØVOBSUFZNJNF§¢B§
B§NBSLNJ§JB§GÈWPUUVO BQQSPWBMT Ó&WSØQV 
+BQBO #BOEBSÓLKVOVNPHÓ,ÓOB
t 'ZMHKBTUNF§TBNLFQQOJTB§JMVNPHB§MBHBNF§
GSBNTLOVNIUUJULOJPHÈUMBOJSTFN
USZHHKBB§.FOUJT$VSBTÏPHWFS§JÓGSFNTUVSÚ§
ÈTÓOVTWJ§JÈBM¢KØ§BWÓTV
t 4LBQBPHTUZSLKBTBNTUBSGWJ§WJ§FJHBOEJB§JMB
TFNÞUWFHBTLâKBMBVTOJSNF§¢B§NBSLNJ§B§
.FOUJT$VSBWFS§JWJ§VSLFOOUTFNBM¢KØ§MFHVS
CSBVUSZ§KBOEJÓ F)FBMUIw
t #FSBÈCZSH§ÈIVHWFSLBPHFJOLBMFZGBNÈMVN
.FOUJT$VSB
t 7FSBÚGMVHVSPHGSBNTLJOO¢ÈUUUBLBOEJJOOBO
GSBNLWNEBTUKØSOBS.FOUJT$VSB

t ÈSBSFZOTMBWJ§B§MFJ§B
IVHCÞOB§BS¢SØVOIÚOOVO
t 4UFSLUULOJMFHUJOOTJ
t ½GMVHVSMFJ§UPHJNF§IGOJÓ
¢WFSGBHMFHSJWJOOV
t #FJOSFZOTMBBGNZOTUVSHSFJOJOHV
WÏMBOÈNJ HBHOBWÓTJOEVNPHF§BBG
WJOOVNF§MLOJOHBULJPH F)FBMUIw
FSLPTUVS
t 3FZOTMBBGLMÓOÓTLVTUBSGJFSLPTUVS
t #4DF§B.4DÓWFSLGS§JF§B
SBVOWÓTJOEVN
t .#"HSÈ§BF§BIBMECSSFZOTMBÓ
WJ§TLJQUVN

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma
511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf
að fylgja starfsferilskrá. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225
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Hlutverk Mannvirkjastofnunar er einkum að sinna stjórnsýslu og samræmingu eftirlits á sviði
byggingarmála, brunavarna og rafmagnsöryggismála og að annast markaðseftirlit á sviði
rafmagnsöryggis, visthönnunar og orkumerkinga, byggingarvöru og uppruna timburs.
Áhersla er lögð af hálfu stofnunarinnar á rafræna stjórnsýslu og gerð gagnagrunna við eftirlit.

Spennandi störf á byggingarsviði
Mannvirkjastofnun leitar að kröftugu fólki til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu stofnunarinnar.
Í boði eru krefjandi störf á byggingarsviði sem veita starfsmönnum tækifæri til að sinna faglegri
uppbyggingu í starfi með virkri endurmenntun og þjálfun. Góð vinnuaðstaða er í boði.

Sérfræðingur - Innleiðing Mannvirkjagáttar
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

2 Innleiðing og þróun Mannvirkjagáttar
2 Ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða innleiðingu á rafrænni stjórnsýslu

2 Tæknimenntun á háskólastigi er skilyrði

á byggingarsviði

2 Reynsla af byggingarframkvæmdum og hönnun er kostur
2 Góð þekking á gagnagrunnum er kostur

2 Gerð og miðlun fræðsluefnis á vefsíðu Mannvirkjastofnunar
2 Umsjón með vátryggingamálum hönnuða og byggingarstjóra

2 Góð samskipta- og samstarfshæfni

2 Almenn afgreiðsla, t.d. svör við fyrirspurnum

2 Mjög góð almenn tölvukunnátta

2 Sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ
2 Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í einu Norðurlandamáli
er kostur

Sérfræðingur – Eftirlit með gæðastjórnunarkerfum
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

2 Eftirlit með og upplýsingagjöf varðandi gæðastjórnarkerﬁ hönnuða,

2 Tæknimenntun á háskólastigi er skilyrði

iðnmeistara og byggingarstjóra

2 Reynsla af byggingarframkvæmdum og hönnun er kostur

2 Umsjón með skráningu gæðastjórnunarkerfa í gagnasafn Mannvirkjastofnunar

2 Góð þekking á gagnagrunnum er kostur

2 Samskipti við skoðunarstofur vegna skoðana á gæðastjórnunarkerfum

2 Góð samskipta- og samstarfshæfni

2 Gerð og miðlun fræðsluefnis á vefsíðu Mannvirkjastofnunar

2 Sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ

2 Ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða gæðastjórnunarkerﬁ

2 Mjög góð almenn tölvukunnátta

2 Almenn afgreiðsla, t.d. svör við fyrirspurnum

2 Góð íslenskukunnátta

2 Rannsóknir á slysum og tjónum

Upplýsingar veita:
Ólafur Jón Ingólfsson, olafur@mvs.is

Sækja skal um starfið rafrænt í gegnum tengil sem má finna á hagvangur.is,
mannvirkjastofnun.is og í auglýsingu stofnunarinnar á Starfatorgi.

Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 24. september nk.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Starfshlutfall er 100% og eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um starfið.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

5

^ĄůĨƌčĝŝŶŐƵƌǀŝĝůĞŝŬͲŽŐŐƌƵŶŶƐŬſůĂŽƌŐĂƌďǇŐŐĝĂƌ

www.uw.is

1ŽƌŐĂƌďǇŐŐĝďƷĂƵŵϯ͘ϴϬϬşďƷĂƌ͕
ƊĂƌĂĨƵŵϳϬϬďƂƌŶşĨŝŵŵůĞŝŬƐŬſůƵŵ
ŽŐƚǀĞŝŵƵƌŐƌƵŶŶƐŬſůƵŵ͘

Verkefnastjóri meistaranáms
Háskólasetur Vestfjarða leitar að skipulögðum og drífandi
einstaklingi í 100% starf. Staðan er tímabundin til tveggja
ára. Verkefnastjóri meistaranáms vinnur í litlu en
framsæknu háskóla- og rannsóknarumhverfi á Ísafirði.

Skólaþjónusta Borgarbyggðar auglýsir lausa til umsóknar
stöðu sálfræðings. Við leitum að metnaðarfullum
einstaklingi með brennandi áhuga á starfsemi skóla. Í
sveitarfélaginu er meðal annars unnið að styrkingu
heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla. Lögð
er áhersla á snemmtæka íhlutun, samstarf fagsviða og
stofnana, svo sem um þróun úrræða fyrir börn og foreldra.
Upplýsingar veitir Anna Magnea Hreinsdóttir sviðsstjóri
fjölskyldusviðs, sími 840-1522 og
annamagnea@borgarbyggd.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
x
x
x
x

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
x

Umsóknarfrestur er til 15. september 2018.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Sálfræðimenntun og löggilding
v/starfsheitis
Reynsla af starfi með börnum
Góðir skipulagshæfileikar
Hæfni í mannlegum samskiptum

x
x

Ráðgjöf til skóla vegna skólagöngu barna
og ungmenna
Athuganir og greiningar
Ráðgjöf, leiðbeiningar og fræðsla til
foreldra

BORGARBYGGÐ

Verkefnastjóri meistaranáms aðstoðar fagstjóra og aðra
starfsmenn m.a. við skipulagningu kennslu og meistaranámsvarna sem og auglýsingu og kynningu náms. Starfið
krefst mikillar skipulagshæfni, faglegra vinnubragða, góðrar
tímastjórnunar, sveigjanleika og vilja til samstarfs.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf æskilegt
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni og góð tímastjórnun
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
• Góð íslenskukunnátta og enskukunnátta í ræðu og riti
Við Háskólasetrið er kennd alþjóðleg, þverfagleg námsleið á
meistarastigi í haf- og strandsvæðastjórnun (Coastal and Marine
Management), með um 40-50 virka meistaranema ár hvert,
og nú bætist við samsvarandi námsleið í sjávarbyggðafræði
(Coastal Communities and Regional Development). Báðar
námsleiðirnar eru í samstarfi við Háskólann á Akureyri.
Markmið Háskólaseturs er að skapa framúrskarandi náms- og
vinnuumhverfi fyrir alþjóðlegan nemendahóp.
Verkefnastjórinn þarf að geta hafði störf á haustmisseri 2018.
Til greina kemur að starfið sé hlutastarf ef þess væri óskað.
Upplýsingar veitir Peter Weiss, forstöðumaður, í síma 450 3045
eða weiss@uw.is. Háskólasetrið áskilur sér rétt til að hafna
öllum umsóknum.
Umsóknir (kynningarbréf og ferilskrá) sendist í tölvupósti á
weiss@uw.is. Umsóknarfrestur er til og með 24.09.2018.

Óskum eftir að ráða
stöðvarvörð á Mývatnssvæði
Í starfinu felst rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva og veitumannvirkja
á Mývatnssvæði við Kröflu, Bjarnarflag og Þeistareyki ásamt framþróun
og viðhaldi vottana í gæða-, öryggis- og umhverfismálum. Stöðvarvörður
vinnur markvisst að auknu rekstraröryggi og hagkvæmni í rekstri og hefur
eftirlit með að öryggiskröfum Landsvirkjunar og annarra opinberra aðila
sé framfylgt.
 Rafmagns-, vélfræði-, eða iðnfræðimenntun
 Þekking á viðhaldi búnaðar; gufu-, loft-, kæli-, vökva- og rafkerfa
 Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur
 Þekking á öryggis-, gæða- og umhverfismálum
 Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði er æskileg
 Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka
sér nýjungar
 Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
 Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum og
einstaklingum
 Góð tölvukunnátta

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

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

www.landsvirkjun.is
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Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

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

Aðhlynning
Óskað er eftir góðu og áhugasömu starfsfólki
í aðhlynningu
Okkur hér á Sunnuhlíð vantar gott fólk til starfa. Við leitum að einstaklingum sem eru tilbúnir
að vinna með öldruðum íbúum hér á heimilinu. Starﬁð krefst þess að þú sért jákvæður,
góðhjartaður og skilningsríkur einstaklingur sem hefur gaman að samneyti við fólk.
Í boði eru vaktir frá 50% - 80% og góð aðlögun er í boði.
Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar: sunnuhlid.is. Nánari upplýsingar veitir
Svanlaug Guðnadóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 864-4184

,ØQBWPHTCSBVU$t,ØQBWPHVSt4ÓNJt'BY

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?

V E R K E F N A S TJ Ó R I Í M A R K AÐ S D E I L D
Isavia óskar eftir að ráða verkefnastjóra
í markaðsdeild. Leitað er að einstaklingi með
markaðsmenntun og reynslu af markaðsstörfum. Um er að ræða krefjandi starf í vaxandi
fyrirtæki sem starfar í alþjóðlegu umhverfi.
Starfsstöðin er fyrst og fremst á skrifstofu
Isavia í Reykjavík en gert er ráð fyrir nokkurri
viðveru á skrifstofum á Keflavíkurflugvelli eftir
umfangi verkefna hverju sinni.
Nánari upplýsingar má finna á isavia.is/atvinna

Helstu verkefni
• Ábyrgð, utanumhald og eftirfylgni
á markaðslegum verkefnum í samvinnu
við önnur svið fyrirtækisins.
• Mótun og utanumhald á gerð kynningarefnis,
auglýsingaherferða o.þ.h. í samvinnu
við auglýsingastofu
• Stefnumótun og gerð efnis fyrir samfélagsmiðla Isavia og ábyrgð/umsjón þeirra
• Markaðsrannsóknir, skipulagning, greining
og miðlun á niðurstöðum.
• Þátttaka í viðburðum og sýningum sem
og önnur tilfallandi verkefni.

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

S TA R F S S TÖ Ð :
R E Y K J AV Í K

UMSÓKNARFRESTUR:
16. SEP TEMBER

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A
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Björgunarsveitin Ársæll leitar að
vélstjóra í hlutastarf

Rafeindavirki eða laghentur
starfsmaður í framleiðslu
Star-Oddi leitar að öﬂugum og vandvirkum starfsmanni í fjölbreytt og skemmtilegt starf í
framleiðsludeild fyrirtækisins þar sem vinnur samhentur hópur starfsmanna.
Fyrirtækið er framsækið á sviði mælitækni fyrir rannsóknir á dýra- og náttúrulíﬁ í haﬁ og á landi. Langﬂestir
viðskiptavinir eru erlendir. Framtíðarsýn okkar er að vera leiðandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu lítilla,
áreiðanlegra og harðgerðra mælitækja fyrir rannsóknir viðskiptavina okkar.
Viðkomandi mun vinna við samsetningu á fíngerðum rafeindabúnaði. Kostur er að viðkomandi haﬁ reynslu af
samsetningu rafeindabúnaðar, lóðunarvinnu eða fínni handavinnu. Farið er fram á árangursmeðvitund,
vandvirkni, samviskusemi og stundvísi.
Gildi okkar eru áreiðanleiki, metnaður og heiðarleiki. Við leitumst við að fylgja þeim í hvívetna í störfum okkar.
Umsóknir óskast sendar með tölvupósti á jobs@star-oddi.com. Umsóknarfrestur er til og með
mánudeginum 23. september. Nánari upplýsingar veitir Sigmar Guðbjörnsson í síma 533 6060 eða
sigmar@star-oddi.com. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Björgunarsveitin Ársæll leitar að vélstjóra og umsjónarmanni á björgunarskipið Ásgrím S. Björnsson í Reykjavík.
Um er að ræða hlutastarf.
Menntun og hæfniskröfur :
,4$%6# ##4%%  03#(630 
er skilyrði.
,3$%.05' &#70&
, 60. 5 &$$"%&
, 3'.!'7 &0' &#70+-50&#'0*
,) $%.-!'4'0#0&!$%&#
, 60 %7'&& 3%%!$%&#
,) $$%#57#& #$'%!$%&#
Starfslýsing :
,0!'0#0#37#& #$" &
Ásgrími S. Björnssyni og aðstöðu áhafnar.
,$6 0&#$%#3%$ $
,#$9 !&% &$""%7& 0'#%3#0 0
,  3%%# &"3 &0$) &#$%##'7#&
,%&0060#&  &3% !0$%70&3 #
,#0'4$%6#3%$ $!$3%/$$00##'4$%6##
3'0 %$7 
, '0#0!'0370#&7#& #8 0
eftir samkomulagi.
,2 &#% '# 
1&$#$ 0&$6 3$%#$#33
$!$'!#& #$'%$
Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2018

Deildarstjóri
Roðasala

Má bjóða þér að taka þátt
í metnaðarfullu skólastarﬁ.

Við leitum að öflugum hjúkrunarfræðingi í tímabundið starf deildarstjóra
Pipar\TBWA \ SÍA

Roðasalir eru heimili og dagþjálfun fyrir aldraða Kópavogsbúa með heilabilun. Þar búa tíu
einstaklingar, eitt hvíldarrými er á heimilinu og tuttugu sækja þar dagþjálfun. Í Roðasölum
er áhersla lögð á einstaklingsbundna og samfellda þjónustu við notendur og aðstandendur
þeirra. Um er að ræða tímabundna stöðu deildarstjóra sem starfar með forstöðumanni að
hjúkrun, daglegum rekstri og starfsmannahaldi Roðasala.

Laus störf til umsóknar:

Menntunar- og hæfniskröfur:
•

•
•
•

Má bjóða þér að 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 Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans
fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er
staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi, ásamt 5 ára
leikskóladeildum.

BS-gráða í hjúkrunarfræði. Reynsla af öldrunarhjúkrun og/eða framhaldsmenntun
í hjúkrun æskileg.
Þekking eða reynsla af stjórnun og mannauðsmálum æskileg.
Færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Tölvulæsi, metnaður í vinnubrögðum og skipulagshæfni.

Umsjónarkennarastaða á unglingastigi, 100% starfshlutfall, tímabundið þetta skólaár. Aðalkennslugrein er
íslenska. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. október
Íslenskukennsla á unglingastigi, hlutastarf laust frá
1. janúar.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall
er 100% og unnið er á dagvinnutíma. Um er að ræða tímabundna ráðningu til 3 mánaða en
gæti framlengst um 3 mánuði til viðbótar.

Stuðningsfulltrúastaða, 50% -60% starfshlutfall. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ída Atladóttir, forstöðumaður Roðasala
í síma 441 9621 eða í tölvupósti, ida@kopavogur.is

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is
og www.lagafellsskoli.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
Félags hjúkrunarfræðinga.
Umsóknarfrestur er til 22. september 2018.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að skila sakavottorði.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vef Kópavogsbæjar.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar veitir
Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 5259200/8968230.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið johannam@
lagafellsskoli.is
Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 23. september 2018.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

kopavogur.is

,ZOOUVÊSTUBSà£Ã
bluelagoon.is/atvinna
og sæktu um

FORSTÖÐUMAÐUR UPPLÝSINGATÆKNI
Við leitum að öflugum leiðtoga til að leiða þróun og rekstur upplýsingatæknisviðs. Upplýsingatækni og stafræn þróun er
mikilvægur þáttur í framþróun okkar og framundan eru spennandi verkefni á því sviði. Leitað er að aðila með mikla tæknilega
þekkingu og reynslu af stjórnun umfangsmikilla verkefna á sviði upplýsingatækni.
Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli leiðtoga- og samskiptahæfni og vera tilbúinn að takast á við spennandi áskoranir.
Upplýsingatæknisvið heyrir undir fjármálasvið.

ÁBYRGÐ OG VERKEFNI

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

•
•
•
•
•

•

Mótun og innleiðing upplýsingatæknistefnu.
Þróun, innleiðing og rekstur upplýsingakerfa.
Þátttaka í stafrænni vöru- og þjónustuþróun þvert á öll svið.
Samskipti við ráðgjafa og birgja.
Trygging gæða og rekstraröryggi upplýsingatæknikerfa.

•
•
•
•
•

Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða
tengdum greinum.
Reynsla af stjórnun er skilyrði.
Leiðtogahæfni og stefnumiðuð nálgun.
Samskiptahæfni og færni í teymisvinnu.
Reynsla af áætlunargerð.
Sjálfstæði í vinnubrögðum.

Nánari upplýsingar veitir Ægir Viktorsson, sérfræðingur á mannauðssviði, í síma 420 8800.
Umsóknarfrestur er til og með 20. september

Einstakt
umhverfi

Skemmtilegt
félagslíf

Góð
fríðindi

Rútuferðir til
og frá vinnu

Frábær
starfsandi

Góður
matur

Þjálfun og
fræðsla

KAFFIBARÞJÓNAR ÓSKAST
Í FULLT STARF
Te & Kaffi leitar að metnaðarfullum og brosmildum kaffibarþjónum
til að starfa á kaffihúsunum okkar á höfuðborgarsvæðinu.
Hjá Te & kaffi starfar fjöldinn allur af hressu og metnaðarfullu fólki
og nú vantar að bæta í þann góða hóp. Við leitum að jákvæðum
og drífandi einstaklingum til að takast á við spennandi verkefni á
kaffihúsunum okkar.
Aldurstakmark er 18 ár og um framtíðarstörf
er að ræða. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem fyrst.
Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is
fyrir 30. september næstkomandi.

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Grunnskólar
» Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
» Stuðningsfulltrúi í Tröllaheima - Áslandsskóli
» Grunnskólakennari - Lækjarskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Stuðningsfulltrúi í Berg - Setbergsskóli
» Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Skólaliði - Skarðshlíðarskóli
» Deildarstjóri UT - Víðistaðaskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Selið - Öldutúnsskóli
Málefni fatlaðs fólks
» Hlutastarf á heimili fatlaðs fólks - Steinahlíð
» Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól
Leikskólar
» Leikskólakennari - Hlíðarendi
» Leikskólakennari - Hvammur
» Leikskólakennari - Hörðuvellir
» Þroskaþjálfi - Hörðuvellir
» Leikskólakennari - Stekkjarás
» Leikskólakennari - Tjarnarás
» Leikskólakennari - Víðivellir
» Þroskaþjálfi - Víðivellir
ۢv-lu/lbb:f-=muߪ࣌vv|;=m-=m-uU-u:-u;u
h-uѲ-uf-=m|v;lhomu_ࡴࢼѲ-:v/hf-lĸ

Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Ráðgjafi á sviði starfsendurhæfingar
VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við Verkalýðsfélagið Hlíf leitar að ráðgjafa í 100% starf með starfsstöð
í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á
sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

Helstu verkefni

·

•
•
•
•
•

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

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

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

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

Nánari upplýsingar um Hlíf er að finna á hlif.is og um VIRK á virk.is.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til 16. september 2018.
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við leitum að
snillingum
Verslunarstjóri

Vörustjóri
Helstu verkefni:
•
Gerð og eftirfylgni söluáætlana
•
Innkaup, verðlagning og vörustýring
•
Ákvörðun vöruvals verslana
•
Umsjón með upplýsingastreymis til starfsmanna
•
Skipulag á herferðum
•
Samskipti við erlenda og innlenda birgja
Hæfniskröfur:
•
Reynsla af innkaupum og verslunarstörfum kostur
•
Góð þekking á raftækjum og tækninýjungum
•
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt
skilningi á rekstri og birgðahaldi
•
Góð þekking á Excel er skilyrði
•
Góð þekking á NAV er æskileg

Markaðsfulltrúi
Helstu verkefni:
•
Umsjón með samfélagsmiðlum
•
Samskipti við samstarfsaðila
•
Viðburðarstjórnun
•
Mótun skilaboða og textasmíði
•
Eftirfylgni með birtingaráætlun
•
Önnur tilfallandi verkefni í markaðsdeild
Hæfniskröfur:
•
Menntun sem nýtist í starﬁ
•
Reynsla af markaðsmálum kostur
•
Framúrskarandi skipulagshæﬁleikar
•
Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
•
Frumkvæði í starﬁ og metnaður

Starfslýsing:
•
Ábyrgð á rekstri verslunar
•
Birgðastýring og kostnaðareftirlit
•
Dagleg stjórnun og starfsmannahald
•
Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
•
Ábyrgð á útliti verslunar og framsetningu
•
Ábyrgð á að sölu- og þjónustumarkmið náist
Menntunar- og hæfniskröfur:
•
Menntun í viðskiptafræði eða verslunarstjórnun er kostur
•
Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráðum
•
Leiðtogahæﬁleikar
•
Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Svæðisstjóri í ELKO Skeifunni
Helstu verkefni:
•
Sala til viðskiptavina
•
Ábyrgð á þjónustu, útliti og framsetningu deildar
•
Verkstjórn og þjálfun starfsfólks
Hæfniskröfur:
•
Reynsla af sölustarﬁ æskileg
•
Geta unnið sjálfstætt og hugsað í lausnum
•
Geta sýnt frumkvæði í starﬁ og tekist á við erﬁð
og krefjandi verkefni
•
Mikil hæfni í samskiptum og fagleg vinnubrögð
•
Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráði er kostur
•
Reynsla og þekking á Navision er kostur

Nánari upplýsingar um störﬁn og umsóknarferli má
ﬁnna á vef ELKO, elko.is/storf
Umsóknarfrestur er til 23. september 2018.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.
ELKO er líﬂegur vinnustaður með góðan starfsanda og
sterka liðsheild. Meðalaldur starfsfólks er 23 ár og eru
90% stjórnenda undir 40 ára.

5dv*-)
5dv1,1*$5
d
5$116.1,5
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Skrifstofustarf
Bókhald - Launavinnsla

SÖLURÁÐGJAFI FORD
Brimborg leitar að öflugum og metnaðarfullum söluráðgjafa í FORD teymið

Um er að ræða fjölbreytt, skemmtilegt og spennandi starf við sölu á Ford bifreiðum í góðum, samheldnum hópi í framúrskarandi vinnuumhverfi. Við
leitum að manneskju sem er samviskusöm, með
framúrskarandi þjónustulund, fylgin sér og hefur
gaman að því að umgangast fólk.

Umsækjendur þurfa að hafa gilt bílpróf, hafa til að
bera færni í notkun tölva og vera tilbúnir að tileinka
sér viðskiptatengslastjórnun (CRM) í samskiptum
og eftirfylgni við viðskiptavini. Umsækjendur þurfa
að hafa gott vald á íslensku og ensku. Danska er
kostur.

Vinnutími er 08:55-17:00 virka daga og annan hvern laugardag 11:30 -16:15
Sæktu um og fáðu nánari upplýsingar á brimborg.is fyrir 15. september 2018.
Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla.
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Mánalind byggingafélag, óskar eftir að ráða starfsmann í fullt
starf til að sjá um bókhald og launavinnslu, móttöku viðskiptavina,
auk annara skrifstofustarfa.
Vinnutími er frá 09:00 til 17:00 og þarf umsækjandi að geta haﬁð
störf sem fyrst.
Helstu verkefni:
t½MMBMNFOOCØLVOBSTUÚSG
t-BVOBWJOOTMB
t.ØUUBLBWJ§TLJQUBWJOB
t½OOVSTLSJGTUPGVTUÚSG
Hæfniskröfur
t.FOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSm
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t(Ø§JSTBNTLJQUBImMFJLBS
t(Ø§UÚMWVLVOOÈUUB

Löggiltur fasteignasali
Óskum eftir að ráða löggiltan fasteignasala til að annast sölu
fasteigna. Viðkomandi þarf einnig að geta séð um skjalagerð og
frágang samninga. Umsækjandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Einungis þeir sem lokið hafa námi til löggildingar fasteignasala
koma til greina.
Umsóknir óskast sendar á netfangið haukur@manalind.is

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða starfsmann í tölvudeild sjóðsins. Íbúðalánasjóður er með starfsstöðvar í
Reykjavík og á Sauðarkróki og starfa 80 starfsmenn hjá
sjóðnum. Viðkomandi starfsmaður mun starfa á rekstrarsviði á starfsstöð sjóðsins í Reykjavík.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
1 &* %  5!<% +)*& " (0)+$ )!<%
1 '') *% %  9&(6 *=#, +$ & (*=#, +$ )*()$ % % 
16 "&$ 6 ( ")*(%  *5!<% 
18 % % +(* ###%  ,  (" % 

Móttökuritari í sýningarsal
ford á Íslandi

Menntunar- og hæfniskröfur:
1 , &**+% 3 )" #  
14 "" %  9$ - (  (3 )" # 
14 "" %  9 %  &- ) (,  (
19", 3 6 % &  <6 5!<% +)*+#+% 
1(+$ ", 3 6 & $  *% 6 +(;)*(0

Brimborg óskar að ráða síma- og móttökuritara fyrir Ford í glæsilegan Ford sýningarsal og þjónustumóttöku að Bíldshöfða 6 í Reykjavík. Komdu í góðan og samheldinn hóp frábærra starfsmanna í
framúrskarandi vinnuumhverfi og taktu þátt í að skapa framúrskarandi upplifun fyrir viðskiptavini Ford
á Íslandi.

Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2018.
 $ )<"% <)")*>*/##*9)*(*&( )& )"#/# !
náms- og starfsferilskrá.

STUTT STARFSLÝSING

HÆFNISKRÖFUR

·
·
·
·
·

· Framúrskarandi þjónustulund
· Færni í notkun Word, Excel,
Navision, AX og CRM
· Stundvísi og áreiðanleiki
· Bílpróf skilyrði

Móttaka viðskiptavina í sýningarsal og þjónustumóttöku
Símsvörun og umsjón með samskiptum á netinu og í tölvupósti
Aðstoð við reynsluakstur á nýjum og notuðum bílum
Umsjón með sýningarsal
Skráning í CRM kerfi og upplýsingatæknikerfi Brimborgar

Vinnutími er frá 08:00-17:00 alla virka daga.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 15. september 2018.
Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir
bílar frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og
bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi
þjónustu. Bílaleiga er hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri
eða lengri tíma.
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samnings ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Skilyrði er
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+DPUDUKM~NUXQDUKHLPLOL
t0RVIHOOVE
Hjúkrunarfræðingur óskast á morgun-, kvöld- og næturvaktir um helgar.
Nánari upplýsingar veita:
Kristín Högnadóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir
mannauðsstjóri í síma 522 5700.
Rafrænar umsóknir má senda á edda@eir.is
+M~NUXQDUKHLPLOLRJ|U\JJLVtE~èLU
+OtèDUK~VXP5H\NMDYtN
6tPL

(LUKDPUDU|U\JJLVtE~èLU
t0RVIHOOVE
Sjúkraliði óskast á næturvaktir aðra hverja helgi í 40% stöðu frá 1. október 2018.
Nánari upplýsingar veita:
Kristín Högnadóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk ArnBrdóttir
mannauðsstjóri í síma 522 5700.
Rafrænar umsóknir má senda á edda@eir.is
+M~NUXQDUKHLPLOLRJ|U\JJLVtE~èLU
+OtèDUK~VXP5H\NMDYtN
6tPL

Supply Chain Lead
Iceland

We offer an exciting workplace in an international environment where we
strive for continuous improvement to meet our customer needs. We
acknowledge and respect or customers diversity and want our employees to
reﬂect that diversity.
As Supply Chain Lead you will be part of the Steering
Committee and participate in implementing business strategy
for Supply Chain. You will be responsible for Manufacturing,
Warehouse, Distribution and QESH – for both Reykjavík and
Akureyri sites with approx. 90 employees. You will lead a team
of Icelandic managers and be responsible for Supply Chain
KPIs and continuous improvement.
You will also represent Supply Chain in Iceland in central
projects within Coca-Cola European Partners and work with
an international team of Supply Chain experts.

This is a new, exciting role that offers great
opportunities for the right candidate!
For a more detailed job description, visit our career site
www.ccep.com/careers. Applications should include both CV
and cover letter in English and be made through our career
site before September 20th 2018.
All enquiries will be treated as conﬁdential.

Við bjóðum spennandi vinnustað í alþjóðlegu umhverﬁ þar sem við erum í
sífelldum breytingum og umbótavinnu til að mæta þörfum viðskiptavina
okkar. Viðskiptavinahópurinn er fjölbreyttur og við viljum að starfsmenn
okkar endurspegli þá fjölbreytni.

Coca-Cola European Partners
Iceland is a part of Coca-Cola
European Partners, the world’s
largest Coca-Cola bottler in
revenue, operating locally in 13
territories in Western Europe. If
you want to be part of transformational times at the company
and building a great workplace
for the future, apply now!

Coca-Cola European Partners
Iceland er hluti af Coca-Cola
European Partners, sem er
stærsta Coca-Cola
átöppunarfyrirtæki heims, mælt í
tekjum, og er starfrækt í 13
löndum í Vestur-Evrópu. Ef þú
vilt taka þátt í breytingartímum
hjá Coca-Cola á Íslandi og hjálpa
okkur við að byggja upp
frábæran vinnustað til lengri tíma,
hvetjum við þig til að slá til!

Sem Supply Chain Lead munt þú sitja í framkvæmdastjórn
og taka þátt í innleiðingu stefnu fyrirtækisins fyrir
vörustjórnunarsvið. Undir þig munu heyra framleiðsludeildir,
vöruhús, dreiﬁng og gæðadeild – bæði í Reykjavík og á
Akureyri þar sem samtals starfa um 90 manns. Þú munt leiða
teymi stjórnenda á Íslandi innan vörustjórnunarsviðs og vera
ábyrg eða ábyrgur fyrir árangursmælikvörðum og stöðugum
úrbótum.
Þú munt jafnframt taka þátt í miðlægum verkefnum Coca-Cola
European Partners fyrir hönd vörustjórnunarsviðs á Íslandi
og vinna í hópi alþjóðlegra sérfræðinga.

Um er að ræða nýtt spennandi starf á alþjóðlegum
vettvangi sem býður mikla möguleika fyrir réttan
einstakling!
Ítarlegri starfslýsingu má ﬁnna á ráðningarvef okkar
www.ccep.com/careers. Umsóknir skulu innihalda bæði
ferilskrá og kynningarbréf á ensku og fara í gegnum
ofangreindan ráðningarvef fyrir 20. september 2018.
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

For further information, please contact / Nánari upplýsingar veita:
Sonja M. Scott HR Business Partner sonja@ccep.is
Timothy Stacey Operations Director Norway and Iceland tistacey@cokecce.com.

Coca-Cola European Partners Ísland ehf.
Stuðlaháls 1, 110 Reykjavík - 525 2500 - Info@ccep.is
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+HLOVXJ VODK|IXèERUJDUVY èLVLQVVDPDQVWHQGXUDI¿PPWiQKHLOVXJ VOXVW|èYXPt5H\NMDYtN
6HOWMDUQDUQHVL0RVIHOOVXPG PL.ySDYRJL*DUèDE RJ+DIQDU¿UèL+HLPDKM~NUXQ++ëURVNDRJ
KHJèXQDUVW|è*|QJXGHLOGVyWWYDUQDRJK OLVOHLWHQGDDXNJHèKHLOVXWH\PDëUyXQDUPLèVW|èYDURJ
skrifstofu.
+OXWYHUN+HLOVXJ VOXK|IXèERUJDUVY èLVLQVHUDèYHLWDtE~XPK|IXèERUJDUVY èLVLQVDèJHQJLOHJD
VDPIHOOGDRJDOKOLèDKHLOVXJ VOXìMyQXVWXëMyQXVWDQJUXQGYDOODVWiVpUìHNNLQJXiVYLèL
KHLPLOLVO NQLQJDKM~NUXQDURJKHLOVXYHUQGDURJE\JJLUiYtèW NXìYHUIDJOHJXVDPVWDUIL
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèVHSWHPEHU

+Mi+HLOVXJ VOXK|IXèERUJDUVY èLVLQVVWDUIDKM~NUXQDUIU èLQJDUYLèIM|OEUH\WWYHUNHIQLKHLOVXJ VOXKM~NUXQDU
VYRVHPXQJRJVPiEDUQDYHUQGKHLOVXYHUQGVNyODEDUQDKHLOVXYHUQGHOGULERUJDUDRJ|ÀXJXIRUYDUQDVWDU¿
(LQQLJVLQQDìHLUIM|OEUH\WWXPYLèIDQJVHIQXPtPyWW|NXPDUièJM|IVPiVO\VDìMyQXVWXKHLOVXHÀLQJX
sáraskiptingum og bólusetningum.
/DXVHUXWLOXPVyNQDUVW|UIKM~NUXQDUIU èLQJDYLè+HLOVXJ VOXQDt*DUèDE +HLOVXJ VOXQDt+DPUDERUJ
+HLOVXJ VOXQDt0LèE RJ+HLOVXJ VOXQD6HOWMDUQDUQHVLRJ9HVWXUE 6WDUIVKOXWIDOOHU
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDUIVHPLVWRIQXQDULQQDUPiILQQDiYHI+HLOVXJ VOXQQDU www.heilsugaeslan.is).

Við á Sólvangi viljum bæta við okkar frábæra hóp, hjúkrunarfræðing í 50% stöðu næturvaktir, þar sem unnið er aðra
hvora viku og hjúkrunarfræðing á helgarvaktir.
Á hjúkrunarheimilinu Sólvangi eru 59 heimilismenn og
leggjum við áherslu á góða hjúkrunarþjónustu sem endurspeglar umhyggju, fagmennsku og virðingu fyrir heimilismanni. Í byrjun næsta árs flytur Sólvangur í nýtt húsnæði
og því einstakt tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga til að hafa
áhrif á uppbyggingu þjónustunnar.
Helstu verkefni og ábyrgð
» Hjúkrun aldraðra

Við bjóðum upp á
)M|OVN\OGXY QDQYLQQXVWDè
G ó ð a n s t a r fs a n d a
7H \ P L V Y L Q Q X
)M|OEUH\WWYHUNH IQL
6 M i O IV W è L  t  V W D U I L
7 NLI ULWLOìUyXQDUtVWDUIL
6pUQiPtKHLOVXJ VOXKM~NUXQ
7H Q J V O  Y L è  Q U V D P Ip O D J L è
ë YH U ID J O H J W  V D P V W D U I

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Góð íslenskukunnátta
» Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
» Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og
efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
hafa gert.
Sótt er um starfið með því að senda starfsferilskrá á
tölvupóstfangið: hildur@solvangur.is. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin.

Nánari upplýsingar
Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).
6 NMDVNDOXPVWDU¿èiwww.starfatorg.is.

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Hjúkrunarfræðingar - nætur
og helgarvaktir

Umsóknarfrestur er til og með 24.9 2018
Hjúkrunarheimilið Sólvangur
Sólvangsvegi 2
220 Hafnafjörður

NÝTT STARF SVIÐSSTJÓRA STJÓRNSÝSLUSVIÐS
Starf sviðsstjóra stjórnsýslusviðs í sameinuðu sveitarfélagi
Sandgerðis og Garðs er laust til umsóknar. Um nýtt starf er að ræða.
Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs ber ábyrgð á daglegri starfsemi sviðsins og gegnir leiðandi
hlutverki við stefnumótun í stjórnsýslunni. Hann ber ábyrgð á fjárhagslegum rekstri sveitarfélagsins í samvinnu við fjármálastjóra og bæjarstjóra og hefur yfirumsjón með þróun
rafrænnar þjónustu/stjórnsýslu og innleiðingar á gæðakerfi á bæjarskrifstofum, auk þess að
bera ábyrgð á upplýsingagjöf og skjalamálum. Eitt af aðalverkefnum hans fyrstu árin felst í
að verkefnastýra sameiningu sveitarfélaganna.
Sviðsstjóri ritar einnig fundargerðir bæjarstjórnar. Sviðsstjóri heyrir beint undir bæjarstjóra
og er staðgengill hans. Undir starfsemi stjórnsýslusviðs heyrir meðal annars fjármál, mannauðs- og launamál, skjalamál og þjónustumál.

Menntunar- og hæfnikröfur:
) /$2 %& /$'-'-$"%#*-#*-3#*--% ## #$(#-
) #$ %& /$'-$%2# $5$&#*-!-1$%2# & !$% &2%& #*$
)( $$%2# & $%#$ !'# $%2# & #*$
)+ !#( $/!" ##$%2# $5$&!$%&#
) #4#$# * 1 &$$"%&#$(#-
)-%!* !%%-'%-#%/# &#$
)/$%*-1' &#3-&!*# %-%/$1#*-&!#%#$(#-

Umsóknarfrestur er til 10. september 2018.

/ #&""5$ #&$%#-'%# 4$%/ $$! *#$%2#1$1
Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið baejarstjori@gardurogsandgerdi.is

& #&$'*%#$   $1$ $#$'%#0!-#0

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. Fagmennska – Samvinna - Virðing



DO YOU WANT TO BE A PART
OF THE ÖSSUR TEAM?
If you are looking for an opportunity to make a real diﬀerence in people’s lives, Össur
might be the place for you.

Process Analyst
In Global Process Development
Össur seeks a Process Analyst to identify, assess and propose process changes across an end-to-end business
process. The Global Process Development team is responsible for providing a neutral and independent view of
process performance based on qualitative and quantitative information.

RESPONSIBILITIES

QUALIFICATIONS

•

Analyze and document business processes with focus

•

University education.

on ensuring an optimal end-to-end process.

•

Minimum of 5 years’ relevant experience.

Lead and facilitate process redesign workshops.
Facilitate requirements gathering from all relevant

•

Strong analytical, consultative and problem solving
capabilities.

stakeholders responsible for managing and operating

•

Experience in business case creation desirable.

business processes.
Monitor, measure and analyze process performance as

•

Project management skills, proactive aptitude and
ability to work independently.

•
•

•

input into determining opportunities for change.

•

Leadership skills.

•

Propose process changes that optimize the end-to-end
business process for Össur.

•
•

Experience in stakeholder management.
Excellent oral and written communication skills.

•

Apply process and project management methodologies

•

Highly proﬁcient in spoken and written English.

to all change.

Mechanical Engineer /
Certiﬁed Mechanical Technician
Össur seeks an ambitious and positive Mechanical Engineer / Certiﬁed Mechanical Technician in the Design for
Manufacturing team. The engineer will be a part of a global CNC team working on redesigning and support with
our CNC partners.

RESPONSIBILITIES

QUALIFICATIONS

•
•

Redesigning on products for CNC machining.
Communication with CNC suppliers and other Össur

•

University degree in Mechanical Engineering /

locations.

•

•

Project management.

Certiﬁed Mechanical Technician
Minimum of 5 years’ work experience in mechanical
engineering.

•
•

Self-driven and independatn but able to collaborate
well within the team.
Experience in CAD program (Solid Works for example).

•

Experience / knowledge about CNC is a strong beneﬁt.

•
•

Excellent communication skills.
Highly proﬁcient in spoken and written English.

Application period ends on September 24th, 2018.
Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources +354 515 1300.

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

WWW.OSSUR.COM
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Ert þú í leit að framtíðarstarﬁ?

Leiðbeinandi - Ræstingar

Hagvagnar þjónusta ehf. óskar eftir að ráða lagermann á verkstæði í 100% starf.

Leiðbeinandi óskast til starfa í ræstingadeild Örtækni.
Vinnan felst í verkstjórn 4-5 starfsmanna
ásamt vinnu með þeim.

Í starﬁnu felst m.a. vörumóttaka, skráning og afgreiðsla vöru ásamt öðrum almennum lagerstörfum s.s. útkeyrsla o.ﬂ.

Um er að ræða 75-80% starf á dagvinnutíma, virka daga.
Góður vinnustaður í gefandi umhverfi.

Hæfniskröfur:
t3FZOTMBPH¢FLLJOHÈMBHFSTUÚSGVNPHLFSGVN
t¶TMFOTLVPHFOTLVLVOOÈUUBTLJMZS§J
t3FZOTMBBGELFSLPTUVS

Eiginleikar:
t½HV§WJOOVCSÚH§ NFUOB§VS WBOEWJSLOJ HØ§¢KØOVTUVMVOE
og hæfni í mannlegum samskiptum.
t7J§LPNBOEJ¢BSGB§IBGBISFJOUTBLBWPUUPS§
t4UVOEWÓTJPHÈSFJ§BOMFJLJ
tTLJMFHUFSB§WJ§LPNBOEJHFUJIBm§TUÚSGTFNGZSTU

Hægt er að senda inn umsóknir á atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við Davíð í síma 599-6014.

Áhugasamir sendi tölvupóst á thorsteinn@ortaekni.is

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Ýmis störf

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Karl
· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna
þjónustu
Grunnskólar

Vilt þú efla samfélagsábyrgð fyrirtækja?
Festa - miðstöð um samfélagsábyrgð leitar að framúrskarandi verkefnastjóra í hálft
starf til að miðla upplýsingum og skipuleggja viðburði um samfélagsábyrgð fyrirtækja.
Við leitum að verkefnastjóra sem getur unnið sjálfstætt og í góðu samstarfi við
framkvæmdastjóra, félaga og samstarfsaðila Festu.

Menntun og hæfniskröfur

Helstu verkefni

Leitað er að kraftmiklum og skipulögðum einstaklingi

– Umsjón með vef og samfélagsmiðlum

með háskólamenntun sem nýtist í starfinu og áhuga á

– Skipulagning og umsjón með
fræðsluviðburðum og fundum

samfélagsábyrgð fyrirtækja. Reynsla af þjónustustjórnun á
fyrirtækjamarkaði, viðburðastjórnun og miðlun upplýsinga
eru kostir. Samskiptafærni, skipulögð vinnubrögð og lipur

– Samskipti við aðildarfélög og
samstarfsaðila

textavinnsla er mikilvæg hæfni.

– Dagleg skrifstofustörf

· Skrifstofustjóri í Hörðuvallaskóla
· Forfallakennari óskast í Kársnesskóla
· Forstöðumaður frístundar í Vatnsendaskóla
· Forstöðumaður í félagsmiðstöðinni Fönix
· Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla
· Frístundaleiðbeinandi í Álfhólsskóla
· Frístundaleiðbeinendur í Salaskóla
· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla
· Frístundaleiðbeinendur í Snælandsskóla
· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl
Hörðuvallaskóla

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl
Vatnsendaskóla

· Skólaliði í Smáraskóla
· Stundakennari í forfallakennslu í Smáraskóla
· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla
· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla
· Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla
Leikskólar

Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist á netfangið festa@samfelagsabyrgd.is fyrir 21. september og
miðað er við að viðkomandi hefji störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar er að finna á www.festasamfelagsabyrgd.is eða með því að hafa samband við
Skúla Valberg, framkvæmdastjóra Festu í síma 599 6600.

Um Festu
Framtíðarsýn Festu er að íslensk fyrirtæki verði þekkt fyrir
samfélagsábyrgð sína, ábyrga umgengni um náttúruna
og þann ávinning sem þau skapa fyrir samfélagið.
Hlutverk Festu er að efla samfélagsábyrgð íslenskra fyrirtækja, auka
vitund í samfélaginu og hvetja til samstarfs og aðgerða á þessu sviði.
Þau gildi sem Festa hefur að leiðarljósi í öllum sínum störfum
eru trúverðugleiki, þekkingarmiðlun og samvinna.
Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | 599 6600 | festasamfelagsabyrgd.is

· Deildarstjóri á leikskólann Austurkór
· Deildarstjóri á leikskólann Kópahvol
· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni
· Leikskólasérkennari á leikskólann Austurkór
· Leikskólakennari á leikskólann Austurkór
· Leikskólakennari í Arnarsmára
· Leikskólakennari í Álfatúni
· Leikskólakennari á leikskólann Baug
· Leikskólakennarar á leikskólann Sólhvörf
· Leikskólakennari á leikskólann Dal
· Leikskólakennari í Marbakka
· Leikskólakennari í Núp
· Starfsmaður í sérkennslu í leikskólann Læk
· Starfsmaður á deild í leikskólann Læk
· Starfsmaður á deild í leikskólann Læk
(hlutastarf)

· Starfsmaður í skilastöðu á leikskólanum Baug
· Starfsmaður í skilastöðu á leikskólanum Núpi
Velferðarsvið

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.

· Deildarstjóri Roðasala
· Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu
· Starfsmaður á áfangaheimili fyrir fatlað fólk
· Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk
· Þroskaþjálfi á heimili fyrir fatlað fólk
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

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

kopavogur.is
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Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

Viðskiptaþróunarstjóri (Business Development manager)
& Þjónustustjóri (Customer Service manager)
Viðskiptaþróunardeild Coripharma ehf. leitar að sérfræðingum í viðskiptaþróun (Business Development managers) og þjónustustjóra
(Customer Service manager). Viðskiptaþróunardeild er ábyrg fyrir sölu og markaðssetningu á vörum og þjónustu við viðskiptavini félagsins.

Viðskiptaþróunarstjóri

Þjónustustjóri
Helstu verkefni:

t
t
t
t

B§ CKØ§B FSMFOEVN MZGKBGZSJSULKVN WÚSVS PH ¢KØOVTUV $PSJQIBSNB
B§ ¢SØB WJ§TLJQUJ NF§ OÞWFSBOEJ PH OâKVN WJ§TLJQUBWJOVN GZSJSULJTJOT
HFS§ TÚMV PH ¢KØOVTUVTBNOJOHB WJ§ FSMFOE MZGKBGZSJSULJ
B§ WJOOB ¢WFSU È EFJMEJS $PSJQIBSNB FIG UJM B§ USZHHKB B§ WJ§TLJQUBIBHTNVOJS
tengdum samningum fyrirtæksins nái fram að ganga
t B§ LPNB B§ TUFGOVNØUVO GZSJSULJTJOT

t B§ UBLB WJ§ WÚSVQÚOUVOVN PH IBMEB VUBO VN WÚSVQBOUBOJS
t B§ WJOOB OÈJ§ NF§ WJ§TLJQUBWJOVN $PSJQIBSNB FIG
t B§ WJOOB ¢WFSU È EFJMEJS GZSJSULJTJOT UJM B§ USZHHKB B§ WÚSVQBOUBOJS TÏV
afgreiddar til viðskiptavina á umsömdum tíma
t B§ WJOOB B§ VQQCZHHJOHV ÚGMVHT ¢KØOVTUVTWJ§T GZSJSULJTJOT

Við leitum að einstaklingi:
Við leitum að einstaklingi:
t TFN FS MZGKBGS§JOHVS F§B NF§ TBNCSJMFHB NFOOUVO PH IFGVS NJLJOO
metnað fyrir starfinu
t NF§ NJLMB SFZOTMV Ó BM¢KØ§MFHVN MZGKBWJ§TLJQUVN
t TFN IFGVS ÈIVHB È TÚMVNFOOTLV PH HFUVS VOOJ§ VOEJS ÈMBHJ
t TFN CâS ZGJS IGOJ Ó NBOOMFHVN TBNLJQUVN PH IFGVS MÏUUMFJLBOO B§ MFJ§BSMKØTJ
t NF§ HØ§B FOTLVLVOOÈUUV

t TFN FS WJ§TLJQUBGS§JOHVS F§B NF§ TBNCSJMFHB NFOOUVN PH IFGVS NJLJOO
metnað fyrir starfinu
t NF§ SFZOTMV Ó BM¢KØ§MFHVN MZGKBWJ§TLJQUVN LPTUVS
t NF§ SFZOTMV BG TUBSGTFNJ MZGKBGSBNMFJ§TMVGZSJSULKB LPTUVS
t TFN IFGVS ÈIVHB È TÚMVNFOOTLV PH HFUVS VOOJ§ VOEJS ÈMBHJ
t TFN CâS ZGJS IGOJ Ó NBOOMFHVN TBNLJQUVN PH IFGVS MÏUUMFJLBOO B§ MFJ§BSMKØTJ
t NF§ HØ§B FOTLV PH UÚMWVLVOOÈUUV

Coripharma er nýtt íslenskt lyfjafyrirtæki
sem nýlega keypti verksmiðju Actavis í
Hafnarfirði þar sem framleidd eru lyf fyrir
alþjóðamarkaði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Torfi Rafn Halldorsson, M.Sc.Pharm,CCO,
S: 4206715 / torfih@coripharma.is.
Umsóknarfrestur er til 24. september 2018
Umsóknir óskast sendar til:
Ingag@coripharma.is
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Skjól hjúkrunarheimili
Aðstoðardeildarstjóri óskast
Laus er staða aðstoðardeildarstjóra á Skjóli.

Á Skjóli hjúkrunarheimili eru
106 rými á fimm deildum.
Skjól er stofnaðili að
hjúkrunarheimilinu Eir í
Grafarvogi og eru hjúkrunarheimilin rekin í nánu samstarfi.
Áhersla er lögð á faglega
hjúkrunar– og læknisþjónustu
auk sjúkra– og iðjuþjálfunar.

Helstu verkefni og ábyrgð:
ÈE\UJèiVWMyUQXQUHNVWULVWDUIVPDQQDPiOXP
RJP|QQXQGHLOGD
9LQQXUtVDPUièLYLèGHLOGDUVWMyUDDèIUDPìUyXQ
RJVNLSXODJQLQJXiVWDUIVHPLGHLOGDU
Hæfniskröfur:
ËVOHQVNWKM~NUXQDUOH\IL
5H\QVODt|OGUXQDUKM~NUXQ VNLOHJ
-iNY èQLRJJyèVDPVNLSWDK IQL
Upplýsingar veitir:

*XèQê+*XèPXQGVGyWWLU
IRUVW|èXPDèXUKM~NUXQDUtVtPD
8PVyNQLUVHQGLVWiJXGQ\#VNMROLV

6NMyOKM~NUXQDUKHLPLOL
.OHSSVYHJL5H\NMDYtN
6tPL

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOVHSWHPEHUQN

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.

Áhugaverð störf
á góðum vinnustað

Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Hópstjóri hugbúnaðarþróunar
Samgöngustofa óskar eftir að ráða hópstjóra hugbúnaðarteymis Samgöngustofu. Í boði er
góður félagsskapur, vel búið starfsumhverfi með góðum tækjabúnaði, spennandi verkefni þar
sem metnaður til framtíðar ríkir og tillitsemi gagnvart því að forritarar geti líka átt sér líf utan
vinnu. Meginstarf viðkomandi er verkefnastjórnun, innan stofnunar og gagnvart ytri aðilum,
virk þátttaka í þróun rafrænnar þjónustu stofnunarinnar til framtíðar og öflug samvinna við
starfsfólk Samgöngustofu. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verkefnastjórnun í hugbúnaðarþróun.
• Þekking og reynsla af Agile.
• Framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæfni.
• Viðkomandi þarf að búa yfir vandvirkni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og áralöng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði
Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki

Forritari
Samgöngustofa óskar eftir að ráða forritara. Í boði er góður félagsskapur, vel búið starfsumhverfi
með góðum tækjabúnaði, spennandi verkefni og tillitsemi gagnvart því að forritarar geti líka átt
sér líf utan vinnu. Meginstarf viðkomandi er greining, hönnun, forritun og prófanir á nýjum og
notuðum lausnum og viðhald eldri kerfa. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf eða reynsla sem nýtist í starfi forritara, t.d. próf í tölvunarfræði.
• Haldgóð reynsla af forritun.
• Þekking á Java, vefforritun og gagnagrunnskerfum er kostur.
• Grunnþekking á Linux.
• Viðkomandi þarf að búa yfir vandvirkni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok

Hægt er að sækja
um störfin rafrænt á
samgongustofa.is/storf

Umsóknarfrestur
er til 24. sept. 2018

Upplýsingar um
Samgöngustofu má finna
á samgongustofa.is

Ármúli 2 ı 108 Reykjavík ı Sími 480 6000

Í boði eru spennandi störf
hjá metnaðarfullri stofnun
í alþjóðlegu umhverfi. Við
bjóðum góða starfsaðstöðu
og frábæra vinnufélaga.

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfsferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

Við hvetjum jafnt konur
sem karla til að sækja um.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Erum við að leita að þér?
Verkefnastjóri óskast til starfa hjá Akraneskaupstað

Akraneskaupstaður er sveitarfélag í sókn og ætlar að fjölga atvinnutækifærum og stuðla
ennfrekar að atvinnuþróun og nýsköpun í bæjarfélaginu. Kaupstaðurinn auglýsir tímabundna
stöðu verkefnastjóra til tveggja ára lausa til umsóknar. Starﬁð sem um ræðir er fjölbreytt og
fyrir framsækinn og kraftmikinn einstakling. Hlutverk verkefnastjóra er að sinna atvinnumálum
fyrir bæjarfélagið og styðja bæjarstjóra í málaﬂokknum. Verkefnastjóri mun einnig sinna
verkefnastjórnun á öðrum sviðum sem stuðla að framþróun bæjarfélagsins.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:






Innleiðing og stýring verkefna.
Leiða vinnu við endurnýjun atvinnustefnu
Akraneskaupstaðar.
Kynna Akraness sem vænlegan kost til
atvinnuuppbyggingar.
Samstarf og samskipti við fyrirtæki,
einstaklinga og hagsmunasamtök.
Gagnavinnsla og úttektir um stöðu
atvinnumála á Akranesi.

Menntunar- og hæfnikröfur








Háskólapróf sem nýtist í starﬁ.
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.
Vottun í aðferðarfræði verkefnastjórnunar
er kostur.
Framsetningar og greiningarhæfni á rekstri
og öðrum gögnum.
Mikil skipulags- og samskiptahæfni.
Rík þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð.
Jákvætt viðmót og frumkvæði og metnaður
til að ná árangri í starﬁ.

Umsóknarfrestur er til og með 30. september næstkomandi.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri, baejarstjori@akranes.is.
Sótt er um starﬁð í gegnum heimasíðu Akraneskaupstaðar. Umsóknum fylgi ítarleg ferilskrá
ásamt greinargerð þar sem fram koma ástæður umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi til starfsins.

Akraneskaupstaður er ört vaxandi bæjarfélag með
sjö þúsund íbúa. Mikil áhersla er lögð á góða
þjónustu við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð í
stjórnsýslunni.

Einkunnarorð sveitarfélagsins eru jákvæðni,
metnaður og víðsýni.

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

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

www.capacent.is
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Björgunarsveitin Ársæll leitar að
vélstjóra í hlutastarf
Björgunarsveitin Ársæll leitar að vélstjóra og umsjónarmanni á björgunarskipið Ásgrím S. Björnsson í Reykjavík.
Um er að ræða hlutastarf.

Skólaþjónusta Borgarbyggðar auglýsir lausa til umsóknar
stöðu sálfræðings. Við leitum að metnaðarfullum
einstaklingi með brennandi áhuga á starfsemi skóla. Í
sveitarfélaginu er meðal annars unnið að styrkingu
heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla. Lögð
er áhersla á snemmtæka íhlutun, samstarf fagsviða og
stofnana, svo sem um þróun úrræða fyrir börn og foreldra.
Upplýsingar veitir Anna Magnea Hreinsdóttir sviðsstjóri
fjölskyldusviðs, sími 840-1522 og
annamagnea@borgarbyggd.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
x
x
x
x

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
x

Umsóknarfrestur er til 15. september 2018.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Sálfræðimenntun og löggilding
v/starfsheitis
Reynsla af starfi með börnum
Góðir skipulagshæfileikar
Hæfni í mannlegum samskiptum

x
x

Ráðgjöf til skóla vegna skólagöngu barna
og ungmenna
Athuganir og greiningar
Ráðgjöf, leiðbeiningar og fræðsla til
foreldra

BORGARBYGGÐ

Menntun og hæfniskröfur :
,4$%6# ##4%%  03#(630 
er skilyrði.
,3$%.05' &#70&
, 60. 5 &$$"%&
, 3'.!'7 &0' &#70+-50&#'0*
,) $%.-!'4'0#0&!$%&#
, 60 %7'&& 3%%!$%&#
,) $$%#57#& #$'%!$%&#
Starfslýsing :
,0!'0#0#37#& #$" &
Ásgrími S. Björnssyni og aðstöðu áhafnar.
,$6 0&#$%#3%$ $
,#$9 !&% &$""%7& 0'#%3#0 0
,  3%%# &"3 &0$) &#$%##'7#&
,%&0060#&  &3% !0$%70&3 #
,#0'4$%6#3%$ $!$3%/$$00##'4$%6##
3'0 %$7 
, '0#0!'0370#&7#& #8 0
eftir samkomulagi.
,2 &#% '# 
1&$#$ 0&$6 3$%#$#33
$!$'!#& #$'%$
Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2018

Má bjóða þér að taka þátt
í metnaðarfullu skólastarﬁ.

Starf lögfræðings hjá samgönguog sveitarstjórnarráðuneytinu

Má bjóða þér að 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 Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans
fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er
staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi, ásamt 5 ára
leikskóladeildum.

Laus störf til umsóknar:
Við leitum að metnaðarfullum og reynslumiklum lögfræðingi sem
hefur áhuga á málefnum ráðuneytisins og innviðauppbyggingu
samfélagsins. Helstu verkefni eru lögfræðileg ráðgjöf til yﬁrstjórnar,
meðferð kærumála, úrlausn sérhæfðra verka á sviði lögfræði og
álitsgerðir, samskipti við innlend stjórnvöld m.a. eftirlitsstofnanir
ásamt því að styðja við eftirlitshlutverk ráðuneytisins.

Umsjónarkennarastaða á unglingastigi, 100% starfshlutfall, tímabundið þetta skólaár. Aðalkennslugrein er
íslenska. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. október
Íslenskukennsla á unglingastigi, hlutastarf laust frá
1. janúar.
Stuðningsfulltrúastaða, 50% -60% starfshlutfall. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er
til 24. september nk.

Nánari upplýsingar
um starﬁð veitir
Guðný E. Ingadóttir,
mannauðsstjóri, í síma
545 8200.

Kröfur eru m.a.
• Lokið fullnaðarnámi í lögfræði með
embættis- eða meistarapróﬁ
• A.m.k. 5 ára reynsla af lögfræðistörfum
• Yﬁrgripsmikil þekking og reynsla af
stjórnsýslurétti
• Þekking á starfsmannarétti og
upplýsingalögum er kostur

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is
og www.lagafellsskoli.is
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar veitir
Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 5259200/8968230.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið johannam@
lagafellsskoli.is
Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 23. september 2018.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Frekari upplýsingar
má ﬁnna á starfatorg.is

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið •
Sölvhólsgötu 7 • 101 Reykjavík • Sími 545-8200

Velferðarsvið

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

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

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ
>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ
^ƚĂƌĨ

^ƚŽĨŶƵŶ

^ƚĂĝƵƌ

Eƌ͘ĄǀĞĨ

Skrifstofustjóri/sérgreinaritari
Aðstoðardeildarstjórar
Umsjónaraðili kaffistofu
Verkefnisstjóri grunnnáms
Verkefnisstjóri fjármála
Fulltrúi
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Sérfræðingur á byggingasviði
Sérfræðingur á byggingasviði
Sérkennari
Þýðendur
Þýðandi á Ísafirði
Þýðandi á Seyðisfirði
Hópstjóri hugbúnaðarþróunar
Forritari
Starfsnám
Námsstöður deildarlækna
Hjúkrunarfræðingar, legudeild
Hjúkrunarfr., skólaheilsugæsla
Starfsmaður í tölvudeild
Verslunarstjóri
Lögfræðingur
Skrifstofustjóri/sérgreinaritari
Ljósmæður
Forstöðuhjúkrunarfræðingur
Verkefnastj./aðst. deildarstjóra
Aðstoðardeildarstjóri
Læknakandídatar
Aðstoðarfólk í umönnun
Lögfræðingur
Sérfræðingur
Sérfræðingur í gerð lesefnis
Sérfr. í tölvu- og tækniráðgjöf

Landspítali, taugalækningar
Landspítali, skurðstofur
Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið
Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruv.svið
Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruv.svið
Sjúkratryggingar Íslands
Heilsugæslan Miðbæ
Heilsugæslan Garðabæ
Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ
Mannvirkjastofnun
Mannvirkjastofnun
Flensborgarskólinn
Utanríkisráðuneytið, þýðingamiðstöð
Utanríkisráðuneytið, þýðingamiðstöð
Utanríkisráðuneytið, þýðingamiðstöð
Samgöngustofa
Samgöngustofa
Landspítali, hjúkrunar/ljósmóðurfræði
Landspítali, geðlækningar
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Íbúðalánasjóður
ÁTVR, Vínbúðin
Samkeppniseftirlitið
Landspítali, taugalækningar
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Sjúkrahúsið á Akureyri
Landspítali, móttökugeðdeild
Landspítali, heila/tauga/bækl.skurðd.
Landspítali, SAK, HVE, HH
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Garðabær
Seltjarnarnes
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfjörður
Reykjavík
Ísafjörður
Seyðisfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Reykjanesbær
Reykjavík
Reykjanesbær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Landið allt
Egilsstaðir
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201809/1682
201809/1681
201809/1680
201809/1679
201809/1678
201809/1677
201809/1676
201809/1675
201809/1674
201809/1673
201809/1672
201809/1671
201809/1670
201809/1669
201809/1668
201809/1667
201809/1666
201809/1665
201809/1664
201809/1663
201809/1662
201809/1661
201809/1660
201809/1659
201809/1658
201809/1657
201809/1656
201809/1655
201809/1654
201809/1653
201809/1652
201808/1651
201808/1650
201808/1649
201808/1648

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða starfsmann í tölvudeild sjóðsins. Íbúðalánasjóður er með starfsstöðvar í
Reykjavík og á Sauðarkróki og starfa 80 starfsmenn hjá
sjóðnum. Viðkomandi starfsmaður mun starfa á rekstrarsviði á starfsstöð sjóðsins í Reykjavík.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
1 &* %  5!<% +)*& " (0)+$ )!<%
1 '') *% %  9&(6 *=#, +$ & (*=#, +$ )*()$ % % 
16 "&$ 6 ( ")*(%  *5!<% 
18 % % +(* ###%  ,  (" % 
Menntunar- og hæfniskröfur:
1 , &**+% 3 )" #  
14 "" %  9$ - (  (3 )" # 
14 "" %  9 %  &- ) (,  (
19", 3 6 % &  <6 5!<% +)*+#+% 
1(+$ ", 3 6 & $  *% 6 +(;)*(0
Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2018.
 $ )<"% <)")*>*/##*9)*(*&( )& )"#/# !
náms- og starfsferilskrá.
 $ +##*)*( (6 (3 6 2 )" #  * (6 , 6 "&$ %    * 
06 )*=() $ /()**()"!=( (+;)$ (3 $ , 6 "!(
samnings ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Skilyrði er
6 , 6 "&$ %  0( % *)"(, &**&(6 
8 ##+$ +$ )<"% +$ ,  (6 +(), (6 5  (9", =(6 +% +$ 
(96 % %  + +(,  (6 * " %  $ )<"% (  * #*;) .
$ 9% +6 (95, ;6 +$ )<"% (( )*+(( % % +(>*
 9% (+''#?) %  (,  *(% <(" (0))*!<((% &( #))
 6 +*($ ", 3 $  )*!<(( ")*((), 6 )(+* #))

7>6 #9% )!<6 +()*(()",#= +$ % ( 
+$ 
>)% 3 6 )$ 9#&  (9/( 6 9($ ", 3 $  >)% 3 6 )
)* % +)*!<(% , #  % % +6 ))* % 7>6 #9% )!<6 )* "+(
$ 6 !% (:** )93 *#+% 

6WRIQDÐ

dčŬŶŝŵĂĝƵƌşZĞǇŬũĂǀşŬ

KƉƚŝŵĂſƐŬĂƌĞĨƚŝƌĂĝƌĄĝĂƂĨůƵŐĂŶĂĝŝůĂşƐƚĂƌĨƚčŬŶŝŵĂŶŶƐşZĞǇŬũĂǀşŬƐĞŵƐĠƌĂĝĂůůĞŐĂƵŵǀŝĝŐĞƌĝŝƌŽŐƊũſŶƵƐƚƵĄƚčŬũƵŵşƉƌĞŶƚŝĝŶĂĝŝ͘sŝĝŬŽŵĂŶĚŝ
ƐƚĂƌĨƐŵĂĝƵƌŬĞŵƵƌŝŶŶşƐƚĞƌŬĂŶŚſƉƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂKƉƚŝŵĂĞŚĨ͘
1ďŽĝŝĞƌŬƌĞĨũĂŶĚŝŽŐƐŬĞŵŵƚŝůĞŐƚƐƚĂƌĨşƐşďƌĞǇƚŝůĞŐƵƵŵŚǀĞƌĨŝƊĂƌƐĞŵƚĞŬŝƐƚĞƌĄǀŝĝĨůſŬŝŶƚčŬŝŽŐŚƵŐďƷŶĂĝ͘ ^ƚĂƌĨŝĝĨĞůƵƌşƐĠƌŶĄŵƐŬĞŝĝďčĝŝŚĠƌĄ
ůĂŶĚŝƐĞŵŽŐĞƌůĞŶĚŝƐ͘
^ƚĂƌĨƐƐǀŝĝ͗

,čĨŶŝƐŬƌƂĨƵƌ͗

ͻsŝĝŐĞƌĝŝƌĄƚčŬũƵŵƐ͘Ɛ͘ƉƌĞŶƚƵƌƵŵ͕
ƐŬƂŶŶƵŵ͕ůũſƐƌŝƚƵŶĂƌǀĠůƵŵŽŐƂĝƌƵŵƚčŬũƵŵ
ƐĞŵĨǇƌŝƌƚčŬŝĝĞƌŵĞĝşƐƂůƵŽŐƊũſŶƵƐƚƵ

ͻDĞŶŶƚƵŶĄƐǀŝĝŝƌĂĨŝĝŶĨƌčĝŝĞĝĂƂŶŶƵƌ
ƐĂŵďčƌŝůĞŐƚčŬŶŝŵĞŶŶƚƵŶ

ͻhƉƉƐĞƚŶŝŶŐŽŐǀŝĝŚĂůĚƚčŬũĂŽŐŚƵŐďƷŶĂĝĂƌ

ͻZĞǇŶƐůĂ͕ƊĞŬŬŝŶŐŽŐĄŚƵŐŝĄƚčŬŶŝŵĄůƵŵ
ŶĂƵĝƐǇŶůĞŐƵƌ

ͻPŶŶƵƌƚŝůĨĂůůĂŶĚŝǀĞƌŬĞĨŶŝŝŶŶĂŶƚčŬŶŝƐǀŝĝƐ

ͻ'ſĝƚƂůǀƵͲ ŽŐĞŶƐŬƵŬƵŶŶĄƚƚĂƐŬŝůǇƌĝŝ

Umsóknarfrestur er til og með 23. sept. nk. Umsóknum eiga að fylgja starfsferilsskrá
og kynningarbréf.
Umsjón með starfinu hefur Þorsteinn G.A.Guðnason, netfang: radningar@optima.is

ͻ,ĂůĚŐſĝƌĞǇŶƐůĂĂĨƐĂŵďčƌŝůĞŐƵƐƚĂƌĨŝ

ͻ^ũĄůĨƐƚčĝŽŐƐŬŝƉƵůƂŐĝǀŝŶŶƵďƌƂŐĝ
ͻ'ſĝƐĂŵƐŬŝƉƚĂŚčĨŶŝ

ͻZĞŐůƵƐĞŵŝŽŐũĄŬǀčƚƚŚƵŐĂƌĨĂƌ

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 8 . S E P T E M B E R 2 0 1 8

Rótgróin efnalaug til sölu.
Traust og gott fyrirtæki sem hefur verið rekið undir sömu kennitölu í
áratugi. Góð afkoma og reksturinn býður upp á mikla vaxtamöguleika. Fyrirtækið er mjög vel tækjum búið. Mikil og traust viðskiptavild.
Vinnustaðurinn er að jafnaði með 7-8 stöðugildi. Staðsetningin er
góð, sjálft húsnæðið er sérlega hentugt. Góður langtímaleigusamningur með hagstæðum kjörum er um húsnæðið. Hentugt
fyrirtæki fyrir samheldna fjölskyldu.
Óskað er eftir tilboðum.
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ÚTBOÐ Í
VÉLAVINNU

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:
Sverrir Pálmason, hdl.
Löggiltur fasteignasali
s. 867 1001 - sverrir@jas.is
Arnar Sölvason
s. 896 3601

Drög að tillögu að
matsáætlun vegna nýs
starfssvæðis Björgunar
á Álfsnesi
Björgun kynnir nú drög að tillögu að matsáætlun vegna
nýs svæðis fyrir starfsemi fyrirtækisins við Álfsnesvík.
Þangað stendur til að fyrirtækið flytji starfsemi sína á
um 10 ha. landssvæði sem verður að hluta á landi og
að hluta á landfyllingu með höfn. Mat á umhverfisáhrifum er unnið samkvæmt lögum nr. 106/2000, en framkvæmdin er matsskyld vegna umfangs landfyllingar
og hafnarmannvirkja.

SORPA BS. ÓSKAR
EFTIR TILBOÐUM
Í VÉLAVINNU Á
URÐUNARSTAÐ
Í ÁLFSNESI

SORPA rekur stærsta og þróaðasta urðunarstað landsins
í Álfsnesi. Á árinu 2017 bárust alls tæp 200.000 tonn af
úrgangi til urðunar eða endurnýtingar.
Helstu verkþættir eru:
/ Urðun á ýmsum úrgangi í urðunarrein
/ Daglegur frágangur urðunarreina
/ Móttaka og ráðstöfun endurvinnsluefna
/ Frágangur endanlegs yﬁrborðs á athafnasvæði
urðunarstaðarins
Útboðsgögn verða birt þriðjudaginn 11. september kl. 9.00.
Gögnin verða aðgengileg gegn 15.000 kr. gjaldi á sorpa.is.

SORPA REQUESTS OFFERS FOR
MACHINE WORK AT ITS WASTE
LANDFILL SITE IN ÁLFSNES

Tilboð verða opnuð mánudaginn 8. október 2018 kl. 14.00 á
skrifstofu SORPU bs.
Úboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu og um það
gilda lög nr. 120/2016 um opinber innkaup.

Drög að tillögu að matsáætlun eru nú lögð
fram til kynningar og eru gögnin aðgengileg á
heimasíðu Björgunar, www.bjorgun.is.
Almenningur getur gert athugasemdir við
áætlunina og er athugasemdafrestur til og með
26. september 2018. Athugasemdir skal senda
með tölvupósti á alfsnes@bjorgun.is eða til
Björgunar ehf. Sævarhöfða 33, 110 Reykjavík.

519 5500

ERTU Í
LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

AUGLÝSING UM FERÐASTYRKI
OG ÞÓKNANIR
Umsóknarfrestur rennur út 25. september
Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, auglýsir
eftir umsóknum um þóknanir og ferða- og menntunarstyrki,
síðari úthlutun. Umsóknarfrestur rennur út þriðjudaginn
25. september kl. 16.
Þóknanir vegna ljósritunar, stafrænnar fjölföldunar o. ﬂ.
Óskað er eftir umsóknum um þóknanir vegna ljósritunar og
stafrænnar fjölföldunar úr fræðiritum og kennslugögnum í skólum
og öðrum stofnunum hins opinbera 2016-2017.
Til úthlutunar eru allt að 5.000.000.- kr.
Þóknanir til rétthafa á fræðslu- og heimildarmyndum
Óskað er eftir umsóknum handritshöfunda, sem eru rétthafar á
fræðslu- og heimildarmyndum og þáttum sem sýndir voru í sjónvarpi árin 2015–2017, um þóknanir sem Hagþenkir greiðir í framhaldi af gerðardómi um skiptingu tekna IHM, Innheimtumiðstöðvar
gjalda, af geisladiskum, myndböndum og myndbandstækjum.
Til úthlutunar eru allt að 1.500.000.- kr.
Ferða- og menntunarstyrkir 2017 – fyrir félagsmenn Hagþenkis,
síðari úthlutun
Óskað er eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki Hagþenkis
vegna síðari úthlutunar. Rétt til að sækja hafa þeir sem hafa verið
félagar í Hagþenki í eitt ár og eru skuldlausir við félagið. Einungis
er heimilt að sækja um vegna ferða sem hafa verið farnar.
Umsækjendum senda umsókn og fylgiskjöl í gegnum heimasíðu
Hagþenkis. Til úthlutunar eru allt að 2.000.000.- kr.

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6
Fallegt tæplega 190 m² verslunarhúsnæði á frábærum stað
neðarlega á Skólavörðustígnum.
Húsið er allt uppgert og klætt með sedrusvið. Á efri hæðinni er
mikil lofthæð og útsýnisgluggi niður í Bankastræti. Húsið er laust ﬂjótlega.
Langtímaleigusamningur í boði.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn umsóknareyðublöð og eyðublað fyrir skilagreinar eru á heimasíðu félagsins:
www.hagthenkir.is Umsækjendur fá rafræna staðfestingu,
kennimark, um að umsókn haﬁ borist og það gildir sem kvittun.

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna

BRANDUR
GUNNARSSON

Þórunnartún 2, 2 hæð. Skrifstofa nr. 7. 105 Reykjavík / Sími 551-9599
www.hagthenkir.is / hagthenkir@hagthenkir.is

897 1401

Glæný og fersk störf í hverri viku.

Lögg. fasteignasali
brandur@fastborg.is

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

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

Ísak

Viðar

Sölustjóri
gsm 822 5588

Lögg. fasteignasali
vidar@tingholt.is

isak@tingholt.is

Þessar atvinnueignir eru til leigu og afhendingar strax

Selfoss – Glæsilegt einbýlishús

Í sölu glæsilegt sex herb. 324,8 fm.einbýlishús við Lækjarbakka 1, þar
af er bílskúr 60,6 fm. Að utan er húsið klætt með flísum og steinskífur
á þaki. Fallegt útsýni. Einfalt er að vera með sér íbúð á jarðhæðinni.
Húsið er laust við kaupsamning. Verð: 99,8 m.
Pantið skoðun í s: 822-5588 eða tingholt@tingholt.is

VÍKURHVARF 1 - götuhæð

Til leigu
g og
g afhendingar
g strax. Mjög
j g gott
g atvinnuhúsnæði með lofthæð 5-6 metrar.
Úleigustærð 500-2000 fm. Næg bílastæði. Gott aðgengi og auglýsingargildi mikið.
Einnig verslunarhúsnæði á götuhæð sem blasir við umferð. Stærð um 380 fm.

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

URÐARHVARF 14 - jarðhæð

Lynghagi 4
107 Reykjavík

Holtsvegur 8
Urriðaholti

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

VXQQXGDJLQQVHSWNOȟ

sunnudaginn 9.sept. kl. 13:30-14:00
Íbúðin sem er 3ja herbergja og
einstaklega glæsileg
Skráð FMR 97,5 fm
Vandað hefur verið til hönnunar
og efnisvals
Innanhúss hönnun Berglind Berndsen
og Helga Sigurbjarnardóttir
Öll rýmin mjög rúmgóð í lyftuhúsi
Fallegt útsýni
Nánari upplýsingar veitir:
Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
Verð: 53,9 millj.
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Afar skemmtileg og vel skipulögð 118,3 fm
efsta hæð við Lynghaga með víðáttumiklu
¼WV¿QLWLOˌHVWUD£WWD
$UNLWHNWK¼VVLQVYDU6LJYDOGL7KRUGDUVRQ
Eignin skiptist í stofu með arni, borðstofu og
svalaskála með útgengi á rúmgóðar svalir, þrjú
VYHIQKHUEHUJLU¼PJRWWHOGK¼VRJED²KHUEHUJL
Sérlega smekkleg eign sem hefur verið
PLNL²HQGXUQ¿MX²
Nánari upplýsingar veitir:

Svan G. Guðlaugsson, O¸JJIDVWHLJQDVDOL
VYDQ#PLNODERUJLVsími: 697 9300

Verð :

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir

Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma
Sóltún 20, 105 Reykjavík

SÓLHEIMAR 28

NORÐLINGABRAUT 4 - jarðhæð

68,5 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

einar@egfasteignamidlun.is

Til leigu
g og
g afhendingar
g strax. Nýleg
ý g jarðhæð
j
í vönduðu atvinnuhúsnæði.
Útleigustærð hæðarinnar er 900 fm. Lofthæð um 5 metrar. Stórir gluggar og
góð aðkoma. Malbikuð bílastæði. Hentar vel undir ýmisskonar atvinnurekstur
svo sem verslun, heildverslun o.fl.

896 8767

Til leigu og afhendingar strax. Gott atvinnupláss
p
á jjarðhæð með innkeyrsluhurð.
Útleigustærð er 200 fm.

Til leigu
g og
g afhendingar
g strax. Gott atvinnupláss
p
á jjarðhæð með innkeyrsluhurð.
y
Útleigustærð er 200 fm. Húsnæðið hentar vel undir ýmisskonar atvinnustarfsemi,
heildverslun, lager og þess háttar. Ekið niður steyptan ramp að plássinu.
Húsnæðið er málað og snyrtilegt.

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 22 ár!

61,9 millj.
UNDIRRITAÐUR SÝNIR ÞESSAR EIGNIR STRAX

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON
Hdl. LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
GSM 895 2049
STEFAN@STAKFELL.IS

OPIÐ HÚS

sunnudag 13-13:45 og mánudag 17:30-18:00

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

www.egfasteignamidlun.is

Falleg efri sérhæð í þríbýlishúsi á góðum stað í Laugardalnum. Íbúðin sem er sérlega björt og
talsvert endurnýjuð, er með stórri stofu, opnu rúmgóðu eldhúsi, baðherbergi, gestasnyrtingu og
þremur svefnherbergjum. Mögulegt væri að stúka af það fjórða í stofu ef vill. Rífleg lofthæð, tvennar
svalir og útsýni í allar áttir.

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

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

OPIÐ HÚS

9. sept 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS

11. sept 18:00 – 18:30

Hagamelur 16

Uglugata 11-13

107 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 73,1 fm

270 MOSFELLSBÆ
FJÖLBÝLI

HERB:

STÆRÐ: 186,5 fm

2

Heyrumst

Bryndís 616 8985

34.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Rjúpnasalir 8
201 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB:

STÆRÐ: 120 fm

3

HERB:

4

Heyrumst

Heyrumst

Venni 699 7372

Gunnar 699 3702

51.900.000

49.900.000

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

9. sept 16:00 – 16:30

Kirkjuvellir 3

Nýlendugata 45

221 HAFNARFJÖRÐUR
FJÖLBÝLI

101 REYKJAVÍK
HERB:

4

STÆRÐ: 183,6 fm

0M|JEM|UWRJYHOVNLSXO|JßIM|JXUUDKHUEHUJMD
tE~ßiVM|WWXKßPHßIDOOHJX~WVÚQL6WyUDU
~WVÚQLVVYDOLUtVXßYHVWXU

EINBÝLI

HERB:

7

0LNLßHQGXUQÚMDßVM|KHUEHUJMDHLQEÚOLVK~Vi
IUiEUXPVWDßtPLßE5H\NMDYtNXU
(LQVWDNOHJDIDOOHJRJYHOK|QQXßHLJQ

Heyrumst

Heyrumst

Hannes 699 5008

Gunnar 699 3702

46.500.000

Löggiltur fasteignasali

95.000.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Lækjarás 9

9. sept 15:00 – 15:30

Hringbraut 110

110 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK
EINBÝLI

HERB:

9

(LQVWDNWHLQEÚOLVK~ViIDOOHJXP~WVÚQLVVWDß
+~VLßHUHQGXUQÚMDßDßPM|JPLNOXOH\WL0M|J
VWyUDIJLUWVXßXUYHU|QGPHßKHLWXPSRWWL
0|JXOHLNLiDXNDtE~ß
Heyrumst

Hannes 699 5008
Löggiltur fasteignasali

FJÖLBÝLI

0M|JIDOOHJRJYHOVNLSXO|JßIM|JXUUDKHUEHUJMD
tE~ßiKßYLß5M~SQDVDOLUt.ySDYRJL

0M|JIDOOHJIPMDKHUEtE~ßiKß
DXNIPEtOVN~UVVDPWDOVIP)UiEU
VWDßVHWQLQJRJHLJQLQHUODXVWLODIKHQGLQJDUYLß
NDXSVDPQLQJ

STÆRÐ: 400 fm

58.9 - 74.9 M

9. sept 14:00 – 14:30

Melalind 2

STÆRÐ: 126,6 fm

7

6|OXIXOOWU~LÀQiPLWLOO|JJIDVWHLJQDVDOD

9. sept 17:00 – 17:30

STÆRÐ: 128,7 fm

HERB:

Heyrumst

Venni 699 7372

OPIÐ HÚS

PARHÚS

Einstök parhús í byggingu á 2 hæðum með innbyggðum
EtOVN~Ut+HOJDIHOOVKYHU´t0RVIHOOVE0|JXOHLNLDßIi
húsin afhent annars vegar á bstigi 5, þá tilbúið til innUpWWLQJDRJKLQVYHJDUiEVWLJLÜiU~POHJDIRNKHOW

5~PJyßMDKHUEHUJMDNMDOODUDtE~ß)UiEU
staðsetning, steinsnar frá Melaskóla, Hagaskóla,
ÛMyßDEyNKO|ßXQQLRJ+À/DXVWLODIKHQGLQJDU
YLßNDXSVDPQLQJ

STÆRÐ: 221,3 fm

EINBÝLI

HERB:

4

)DOOHJWWYHJJMDtE~ßDHLQEÚOLVK~ViVDPWEtOVN~U
(LJQVHPJHIXUPLNODP|JXOHLND

Heyrumst

TILBOÐ

Gunnar 699 3702
Löggiltur fasteignasali

107.000.000

MÁNALIND
BYGGINGAFÉ
BYGGINGAFÉLAG
ÉLAG

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Laugardaginn 8. september frá 14:00 - 16:00
Sunnudaginn 9. september frá 14:00 - 16:00

*O¨VLOHJWQ¿WW£WWD¯E¼²DIM¸OE¿OLPH²O\IWX¯YLQV¨OXKYHUˉ¯*DU²DE¨
Þriggja og fjögurra herbergja íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu
Aðalhönnuður hússins er Sigurður Hallgrímsson arkitekt
Afhending í október/nóvember 2018
Allar nánari upplýsingar á staðnum verið velkomin

Thelma Víglundsdóttir lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is 860 4700

Guðbjörg Guðmundsdóttir lögg.fasteignasali
www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020

GARÐATORGI 7, 210 GARÐABÆ
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is | www.gardatorg.is

gudbjorg@manalind.is 899 5533

3BHOBS(ØS§BSTPO
ragnar@gardatorg.is
T

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
T

)BSBMEVS#KÚSOTTPO
haraldur@gardatorg.is
T

4UFJOBS4+ØOTTPO
steinar@gardatorg.is
T
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Garðatorg eignamiðlun kynnir til sölu
nýtt lyftuhús við Jaðarleiti 8.

Garðatorg eignamiðlun kynnir til sölu nýtt lyftuhús
NF§TU§VNÓCÓMHFZNTMVWJ§#P§B¢JOH

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og eru þær fullbúnar með gólfefnum,
gluggatjöldum, ljósum og svalalokunum.

Til sölu glæsilegar nýjar fullbúnar 2ja – 3ja herbergja íbúðir með og án stæði í bílageymslu Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum, gluggatjöldum, ísskáp og uppþvottavél. Stutt í þjónustumiðstöð Das við Boðaþing.

KBIFSCFSHKBÓCÞ§JSTUS§JS  GNWFS§  N
KBIFSCFSHKBÓCÞ§JSTUS§JS o GNWFS§ o N
SBIFSCFSHKBÓCÞ§TUS§ GNWFS§ N

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu í s: 545 0800
7FS§GSÈoNÓMMKØOJS

LÁGALEITI 1-3

NÝJAR ÍBÚÐIR
TIL SÖLU!

EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-3
Hringdu í 520-9595 eða beint í sölumenn!

Íbúðir frá 35fm studíóíbúðum upp í 5herb. 160,4fm.
Stúdíóíbúð verð frá 28.9m.
3. herb. verð frá 58.9m.
5. herb. verð frá 79.8m.

4
4
4
4
4
4
4
4

2. herb. verð frá 33.9m.
4. herb. verð frá 64.9m.

Nýtt og nútímalegt miðborgarhverﬁ með skjólsælum görðum,
útivistar og leiksvæði.
Áætluð afhending fyrstu íbúða er haust 2019
Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða
ﬂísalögð.
Bjartar og nútímalegar íbúðir með hagnýtu skipulagi
Innréttingar hannaðar af G.K.S
Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit
á innréttingum.
Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.
Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 9. sept
kl. 13:00-14:00

Allar nánari upplýsingar veitir söludeild Fasteignasölunar TORG
HRINGIÐ BEINT Í SÖLUMENN!

Sýningaríbúð að Jaðarleiti 6

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Haﬂiði
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

698 7695

893 4416

694 4000

848 7099

699 4610

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

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

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

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

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

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

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

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

Hlíðasmári 2,, 201 Kópavogur.
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Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.
inga@landmark.is
sími 897 6717

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

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

ÁLAGRANDI 8 - 107 RVK
- Glæsilegt 226 fm einbýlishús á einni hæð.
- Mikið endurnýjað hús.
- Smekklega endurnýjað,
t.a.m. öll gólfefni, innréttingar og baðherbergi
- Fjögur svefnherbergi. Tvö
baðherbergi. Timburverönd
með heitum potti.
- V. 124,9 millj.
Sigurður, s: 896 2312 /
Andri 690 3111.

O
SK

B

KJARRHÓLMI 26 – 200 KÓP

S

IÐ

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 8. SEPT KL 12:30 – 13:00
- 70,7 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð.
- Glæsileg íbúð sem hefur verið mikið endurnýjuð.
- Timburpallur og suðvesturgarður.
- Hús sprunguviðgert og málað að utan árið 2015
- Innréttingar, gólfefni, baðh., skápar og hurðar endurnýjað 2013.
- Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverﬁ
- V. 39,9 millj.
Andri, s. 690 3111

BLIKAHÓLAR 6 – 111 RVK.

REYNIHVAMMUR 27 - 200 KÓP.
UN

OÐ
SK

HÚ

KIÐ

O

BÓ

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 8. SEPT KL 13:30 – 14:00
- 101,2 fm 4ra herbergja íbúð á 4. hæð.
- Mjög vel skipulögð íbúð með þremur svefnherbergjum.
- Glæsilegt útsýni í yﬁr Fossvogsdalinn og í átt að Esjunni.
- Íbúðin getur verið laus ﬂjótlega.
- Stór 11,8 fm sérgeymsla í sameign með glugga og hillum.
- Stutt í þjónustu t.a.m. skóla og leikskóla og útivistarsvæði.
- V. 38,9 millj.
Andri, s. 690 3111

- 167,4 fm 4ra herbergja endaíbúð, þar af 53 fm bílskúr.
- Mjög vel skipulögð íbúð með þremur svefnherbergjum.
- Snyrtileg sameign, skipt um teppi árið 2014.
- Stórar svalir útfrá stofu.
- Mjög rúmgóður bílskúr með tveimur gluggum.
- Vel staðsett íbúð þar sem stutt er í alla helstu þjónustu t.a.m
skóla, leikskóla, verslun, Apótek o.ﬂ.
- V. 47,5 millj.
Andri, s. 690 3111

LOGASALIR 12 - 201 KÓP.

BÓKIÐ SKOÐUN.
- Falleg 2ja herbergja 69,5 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngang.
- Rúmgóð stofa og svefnherbergi.
- Gler og gluggar nýlega endurnýjað að hluta.
- V. 32,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

BARMAHLÍÐ 1 – 105 RVÍK

UN

IÐ
ÓK

HÚ

OP

S

PIÐ

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

BÓKIÐ SKOÐUN

N
ÐU

IÐ
ÓK

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.
gudrun@landmark.is
sími 512 4900

Landmark leiðir þ
þig
g heim!

4ÓNJtlandmark.is

BARÐASTRÖND 10 – 170 SEL.

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

ÁLFHEIMAR 44 – 104 RVÍK

S

OÐ
SK

IÐ

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

OP

B

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.SEPT KL.13:00-13:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.SEPT KL.14:00-14:30

- Einstaklega glæsilegt og vel staðsett 257,3 fm. einbýlishús.
- Jarðhæð er 222,8 fm. þ.a. 39,4 fm. bílskúr.
- Efrihæð er 34,5 fm. 3 baðherbergi og 4 rúmgóð svefnherbergi.
- Vandaðar innréttingar og gólfefni.
- Eignin er í góðu ástandi. Hellulögð og afgirt verönd með
heitum potti.
- V. 109 millj.
Þórarinn s. 770-0309

- Björt og opin 85.7 fm íbúð með sérinngangi
- Tvö herb., stofa og borðstofa. Endurnýjað baðherb. og eldhús
- Útgengi á suðurverönd úr stofu
- Mikil sameign er með íbúð
- Stutt í alla þjónustu og miðbæinn
- LAUS Í DES 2018
- V. 44,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

- Rúmgóð 108.7 fm 4.ra herb.íbúð
- Herb.gangur og þrjú svefnherbergi
- Fataherb. er innaf hjónaherb.
- Rúmgóð stofa/borðstofa, suður-svalir
- Stórt eldhús og gott skipulag
- Stutt í alla þjónustu og skóla
- V. 42,9

SKIPHOLT 19 – 105 RVÍK

MIÐVANGUR 129 – 220 HFJ.

S

IÐ
OP

MÝRARGATA 26 – 101 RVK
UN

S

HÚ

IÐ
OP

Sveinn s. 6900.820

HÚ

KIÐ

OÐ
SK

BÓ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.SEPT 15:00-15:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.SEPT KL.16:00-16:30

BÓKIÐ SKOÐUN

- Snyrtileg og vel skipulögð 46 fm íbúð
- Eldhús opið inní stofurými
- Stofa/borðstofa með útg.á svalir
- Íbúð er á 2.hæð
- Frábær fyrstu kaup eða til útleigu
- Stutt í alla þjónustu og gönguleiðir
- V. 29,9 millj.

- Vel skipulagt raðhús á 2.hæðum alls 188 fm.
- Góðar stofur / 4 svefnherb. Endurnýjað aðalbaðherb.
- Afgirt suður-verönd, heitur pottur.
- Innbyggður rúmgóður bílskúr.
- Fjölskylduvænt hverﬁ
- Stutt í alla þjónustu, skóla, íþróttar og útivistarsvæði.
- V. 68,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

-Glæsileg 5 herbergja 154 fm íbúð á 2.hæð
-Rúmgóð stofa / tvö baðh.. Gólfsíðir gluggar með útsýni út á haf.
-Vandaðar innréttingar og gólfefni
-Kvars steinn í borðplötum í eldhúsi
-Stæði í bílgeymslu með íbúð
- ÍBÚÐ ER LAUS TIL AFHENDINGAR
- V. 107 millj.
Sveinn s. 6900.820

Sveinn s. 6900.820

Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig
þ g heim!
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KIRKJUBRAUT 7 - 170 SELTJARNARNES

KIRKJUBRAUT 7 - 170 SELTJARNARNES

S

IÐ

ÞINGHÓLSBRAUT 43 - 200 KÓP.

S

HÚ

IÐ

OP

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

OP

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 10.SEPT kl.18.00-18.30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 10.SEPT kl.18.30-19.00

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 9.SEPT KL.16.30-17.00

- þriggja herbergja 64.8 fm
- sér inngangur
- tvö svefnherbergi
- útgengi úr stofu í garð
- frábær staðsetning
- V. 36.9 millj.

- 180.2fm með sér inngang
- þrjú svefnherbergi - arinn
- baðherbergi og gestasalerni
- mikið útsýni - rúmgóður bílskúr
- frábær staðsetning
- V. 69.9 millj.

- þriggja herbergja 51.8fm íbúð
- sér inngangur - 22.8fm bílskúr
- opið eldhús og stofa
- tvö svefnherbergi - rúmgóður garður
- V.33.9 millj

Nadia, s. 6925002

17. JÚNÍTORG 7 – 210 GBÆ

FRAMNESVEGUR 12 – 101 RVÍK

UN

KIÐ

OÐ
SK

BÓ

BARMAHLÍÐ 6 (1.HÆÐ), 105 RVK.

S

IÐ

Nadia, s. 6925002

Nadia, s. 6925002

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

OP

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.SEPT kl 16:00 - 16:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.SEPT kl 17:00 - 17:30

- 123 fm íbúð á lyftri 1. hæð í lyftuhúsi, 3ja til 4ra herb.
- Stæði í bílageymslu Rúmgóðar stofur og rúmgóð herbergi.
- Frábær staðsetning í vinsælu Sjálandshverﬁnu.
- V. 62,9 millj.

-Samtals fjórar íbúðir á tveimur fastanúmerum
-Íbúðir eru nýstandsettar, innréttingar hvítar sem og innihurðar
-Gólfefni íbúðanna er planka harðparket og ﬂísar.
-Frábær fjárfestingarkostur í miðbæ Reykjavíkur
-Stutt í alla þjónustu og útivistarsvæði
-LAUSAR TIL AFHENDINGAR
- V. 59.9 – 64.9 millj.
Þórey s. 663 2300

-150 fm sérhæð með bíkskúr, 4ra - 5 herb.
-Tvö baðherb. á hæð, eitt í bílskúr.
-Sérinngangur og suðurgarður.
-Bílskúr í dag innréttaður sem skrifstofa
-Má auðveldlega útbúa íbúð í bílskúr
-Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverﬁ
- Verð 59,9.- millj.
Þórey, s. 663 2300

Sigurður, s. 896-2312

BÓ

KI

Ð

DYNGJUGATA 1-3,
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

SK

OÐ

UN

7

IR
EIGN R
A
SELD
- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverﬁ Garðabæjar.
- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm.
- Íbúðir verða afhentar í SEPT OG NÓVEMBER 2018 fullbúnar með gólfefnum.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.
- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.
- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.
- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 58.3 – 99.9 millj.

Upplýsingar
um íbúðir veita:

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

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

Flott raðhús á fallegum útsýnisstað í Mosfellsbæ
æ
Sjón er sögu ríkari – Laxatunga 36 til 54 - Tilbúin til afhending
gar

OPIÐ
HÚS

5 hús seld - 5 eftir
Húsin verða afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan.
Nýtt verð 54,9 mkr.
6 herbergja hús. 4 til 5 svefnherbergi. 1 til 2 stofur. 2 baðherbergi. Möguleiki að gera auka íbúðarrými á neðri hæð.
Stærðir 203,4 til 204,6 m2. Húsin eru vönduð, byggð úr steyptum einingum með dökkum steinsalla og hallandi hefðbundnu
þaki klætt með bárujárni
þ
j
fyrir
y íslenskar aðstæður. Húsin eru tilbúin til afhendingar.
Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum:
Landmark leiðir þ
þig
g heim!

Opið hús
sunnudaginn 9. sept.
frá 15.00 til 15.30

Þórey Ólafsdóttir, lögg. fast. s.663 2300

Halla Unnur Helgadóttir
Helgadóttir, lögg
lögg. fast
fast. s.659
s 659 4044

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík
Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Hlíðasmári 2,, 201 Kópavogur.
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Elín Urður s: 690 2602

Þórarinn S: 7 700 309

Sími 512 4900 - landmark.is

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

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

Einar P. Pálsson

Sólveig Regína Biard

Styrmir Þór Sævarsson

Bára Daníelsdóttir

Gylﬁ Jens Gylfason

Garðar Kjartansson

Gunnar Þórisson

Garðar B. Sigurjónsson

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

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

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

Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

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

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

Gnoðarvogur 34 – 104 Reykjavík
S

IÐ
OP

HÚ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN
9.SEPT. KL 14:00 - 14:30

Viðarrimi 28 – 112 Reykjavík
S

IÐ
OP

HÚ

Mikið endurnýjuð 75,5 fm.
3ja herbergja íbúð á 4. hæð.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN
11. SEPT. KL. 17:00 - 17:30
Fallegt og rúmgott einbýlishús
á einni hæð. Frábær eign á
góðum stað. Eignin er alls 176,1
fm., þar af er 44,6 fm. tvöfaldur
bílskúr.

Eignin er mjög vel staðsett með
skóla og alla þjónustu á næsta
leiti.

Stór og glæsilegur suðvestur
pallur og fallegur garður.

Verð: 37,9 millj.

Verð: 79,9 millj.

Kirkjustétt 19 – 113 Reykjavík
ÚS

H
PIÐ

Brekkubyggð 50 – 210 Garðabær

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN
11. SEPT. KL. 18:00 – 18:30

O

ÚS

O

H
PIÐ

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN
12. SEPT. KL. 17:00 - 17:30

Einstaklega björt og rúmgóð
124,6 fm. 5 herbergja íbúð á
2. hæð ásamt góðu bílastæði
í lokaðri bílageymslu í viðhaldslitlu fjölbýli.

Fallegt og einstaklega skemmtilegt raðhús á einni hæð. Eignin
er alls 173,1 fm., þar af er 30,2
fm. innbyggður bílskúr með
geymslulofti.

Góðar svalir með fallegu útsýni.

Falleg verönd og stór bílastæði.

Verð: 55,9 millj.

Verð: 75,9 millj.

519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

BÓKIÐ SKOÐUN

MÁVAHLÍÐ 43
ÍBÚÐ

VERÐ:

39.8M

105 REYKJAVÍK
73.4m2

4 HERB.

GÓÐ AÐKOMA

VEL SKIPURLÖG RISÍBÚÐ
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

Opið hús Mið. 12. sep frá kl. 17:30-18:00

BYGGÐARHOLT 2
EINBÝLISHÚS

VERÐ:

89.9M

270 MOSFELLSBÆR

228.5m2

7 HERB.

HORNLÓÐ

FALLEGT HÚS Í GRÓNU UMHVERFI
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

LÓUBRAUT 2
VERÐ:

39.9M

STAMPAR 13
LÓÐ

VERÐ:

3.9M

845 FLÚÐIR
4 HERB 83.6m2

HEITUR POTTUR

VINSÆLL STAÐUR VIÐ GÓLFVÖLL
SIGURÐUR FANNAR

897 5930

RAUÐAHVERFI Í KJÓS
LÓÐ OG TEIKNINGAR FYRIR
152,3 FM. HÚS MEÐ BÍLSKÚR.
VILBORG G. HANSEN

Opið hús Þri. 11. sept. frá kl. 17:30-18:00

895 0303

KRÍUHÓLAR 4
ÍBÚÐ

VERÐ:

39.9M

112 REYKJAVÍK
5 HERB.

Stærð: 116.1m2

FJÖLBÝLISHÚS MEÐ LYFTU
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

AUSTURSTRÖND 10 ÍB. 202 170 SELTJARNARNES
ÍBÚÐ

VERÐ:

59.9M

136.4m2

ÍBÚÐ

105 REYKJAVÍK

78.1m2

3 HERB.

FALLEG OG BJÖRT

GÓÐ FJÁRFESTING TIL ÚTLEIGU

VERÐ:

39.9M

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

897 9030

Opið hús Mán. 10. sept. frá kl. 18:30-19:00

Opið hús Mán. 10. sept. frá kl. 17:30-18:00

SUMARHÚS

KJARTANSGATA 9

3-4 HERB

RÚMGÓÐ OG GLÆSILEG ÍBÚÐ
GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

VEGHÚS 31, ÍBÚÐ 503

112 REYKJAVÍK

3 herbergja

FJÖLBÝLISHÚS

105.6m2

STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

VERÐ:

41.9M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

NEÐRISTÍGUR

660 4777

ÞINGVELLIR

SUMARHÚS

106m2

4 HERB

VATNSBAKKALÓÐ - LAUST STRAX

VERÐ

TILBOÐ

BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

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.
Stæði í bílgeymslu hússins fylgja
sumum íbúðunum.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
STÆRÐ FRÁ:
56.5-178.3m

2

VERÐ FRÁ:

41.9M

Vilt þú vinna leikhúskort
frá Þjóðleikhúsinu?
Í tímamót á frettabladid.is getur þú birt
minningargreinar um þína ástvini
endurgjaldalaust.
Minningargreinarnar eru opnar öllum og
án takmarka um fjölda greina.
Þú getur sent minningargreinar á
timamot@frettabladid.is

Skráðu þig á póstlista Fréttablaðsins á
frettabladid.is/nyskraning og þú gætir
unnið leikhúskort frá Þjóðleikhúsinu.
Kortið gildir á fjórar leiksýningar í vetur
að eigin vali og veitir einnig afslátt af
öðrum leiksýningum.
Drögum út fjóra heppna vinningshafa
fimmtudaginn 13. september.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

