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Tækni- og þróunarstjóri

   

Borgarplast er framsækið framleiðslu-

fyrirtæki sem er leiðandi í framleiðslu og 

þróun á vörum úr polyethylene. Fyrirtækið 

framleiðir einnig vörur úr polystyrene, bæði 

frauðkassa og húsaeinangrun. Vörulínur 

fyrirtækisins eru að mestu framleiddar fyrir 

byggingariðnað og matvælaiðnað, einkum 

sjávarútveg. Auk þess að selja vörur á 

innlendan markað flytur fyrirtækið vörur 

sínar út um allan heim. Borgarplast er með 

alþjóðlega gæðavottun og rekur fyrirtækið 

einnig vottað umhverfisstjórnunarkerfi. 

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 1. október 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

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

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar um fyrirtækið á: 

www.borgarplast.is

Innkaupastjóri

RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með 
meginstarfsemi í dreifingu raforku auk þess 
að reka fimm hitaveitur. 

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa 
er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru 
dreifðar vítt og breitt um landið. 

RARIK hefur á undanförnum áratugum 
unnið jafnt og þétt að uppbyggingu 
rafdreifikerfisins og er nú svo komið að um 
60% þess er jarðstrengir.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 
1225. Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík.



Auglýst er laust til umsóknar starf launa- og mannauðsfulltrúa Faxaflóahafna sf.
Í starfinu felst m.a.:

Launaútreikningur og  launavinnsla.
Skilagreinar vegna lífeyrissjóða og annarra launatengdra gjalda.
Umsjón með starfsmannagrunni.
Umsjón með starfsmannamálum, þ.m.t. vefsíðu og innri vef.
Umsjón með árlegum starfsmannasamtölum.
Umsjón með ráðningum, starfsþróun og jafnrétti á vinnustað.
Ábyrgð á fræðslu og endurmenntun starfsmanna. 
Umsjón með innleiðingu á jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012 og eftirfylgni eftir vottun.
Umsjón með innleiðingu  á verndun persónuupplýsinga (GDPR) og eftirfylgni eftir vottun. 

Leitað er eftir hæfileikaríkum og áhugasömum starfsmanni sem hefur eftirfarandi til að bera:
Menntun á framhalds- eða háskólastigi, sem nýtist í starfi.
Góð reynsla af mannauðsstjórnun og launakerfum skilyrði.
Færni í mannlegum samskiptum og gildum góðrar liðsheildar.
Góð hæfni til að tjá sig á íslensku og ensku, í ræðu og riti.
Góð almenna tölvukunnáttu sem nýtist í starfinu.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Forstöðumaður fjármáladeildar Faxaflóahafna sf. er næsti yfirmaður launa- og mannauðsfulltrúa.

Umsókn, ásamt ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila, sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið gudbjorg@faxafloahafnir.is, eigi síðar en 
miðvikudaginn 10. október n. k.  Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður fjármáladeildar Faxaflóahafna sf. í síma 5258900.

Hafnarstjóri Faxaflóahafna sf. 

Launa- og mannauðsfulltrúi Faxaflóahafna sf.

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Verkefnastjóri - Ungmennahús
Grunnskólar
»    Deildarstjóri UT - Hvaleyrarskóli
»    Deildarstjóri UT verkefna - Víðistaðaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Grunnskólakennari í móttökudeild - Hvaleyrarskóli
»    Kennari í upplýsingatæknimennt - Lækjarskóli
»    Litháískumælandi stuðningsfulltrúi - Víðistaðaskóli
»    Skólaliði - Víðistaðaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Lækjarskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Hlutastarf á heimili fatlaðs fólks - Smárahvammur
»    Hlutastarf á heimili fatlaðs fólks - Steinahlíð
»    Stuðningsfulltrúi - Kletturinn
Leikskólar
»    Aðstoð í eldhús - Víðivellir
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Tjarnarás

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Deildarstjóri
Innan heilbrigðiseftirlits 
Hafnarfjarðar- og 
Kópavogssvæðis eru Garðabær, 
Hafnarfjörður og Kópavogur. 
Fjöldi íbúa er um 80.000 
 
Heilbrigðiseftirlitið starfar 
samkvæmt lögum um matvæli 
og lögum um  hollustuhætti 
og mengunarvarnir. Það hefur 
m.a eftirlit með framleiðslu, 
dreifingu og sölu matvæla, 
smásölu tóbaks, og sinnir 
almennu hollustuhátta- og 
umhverfiseftirliti.

 

capacent.com/s/10051 

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í greinum sem tengjast heilbrigðiseftirliti og 
matvælaöryggi, framhaldspróf er æskilegt.
Reynsla af sambærilegum verkefnum er kostur.
Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót.
Frumkvæði og metnaður.
Góð íslensku kunnátta og færni í tjáningu í ræðu og riti.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

 til og með

8. október 

Helstu verkefni:
Framkvæmd reglugerða og samhæfing verkefna.
Eftirlit, sýnatökur og skýrslugerðir.
Móttaka erinda og undirbúningur afgreiðslu
Móttaka ábendinga og kvartana og samskipti við 
almenning.
Ráðgjöf og aðstoð innan eftirlitsins.
Staðgengilsstörf við stjórn stofnunarinnar.

Heilbrigðiseftirlit Kópavogs, Hafnarfjarðar og Garðabæjar óskar eftir að ráða deildarstjóra til að sinna verkefnum á sviði 
matvæla og hollustuhátta.  Leitað er að áhugasömum og drífandi einstaklingi sem hefur áhuga á þjónustu við nærsamfélagið 
í umhverfis- og lýðheilsumálum. Viðkomandi þarf að hafa eða afla sér réttinda sem heilbrigðisfulltrúi.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Framkvæmdastjóri
Innan heilbrigðiseftirlits 
Hafnarfjarðar- og 
Kópavogssvæðis eru Garðabær, 
Hafnarfjörður og Kópavogur. 
Fjöldi íbúa er um 80.000 
 
Heilbrigðiseftirlitið starfar 
samkvæmt lögum um matvæli 
og lögum um  hollustuhætti 
og mengunarvarnir. Það hefur 
m.a eftirlit með framleiðslu, 
dreifingu og sölu matvæla, 
smásölu tóbaks, og sinnir 
almennu hollustuhátta- og 
umhverfiseftirliti.

 

capacent.com/s/xxxx 

Hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starf.
Reynsla af rekstri og stjórnun.
Reynsla af áætlanagerð og kostnaðareftirliti.
Leiðtogahæfni, frumkvæði og metnaður.
Lausnamiðuð hugsun og sveigjanleiki.
Lipurð í samskiptum og þjónustulund.
Góð íslensku kunnátta og færni í tjáningu í ræðu og riti.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

 til og með

8. október 

Helstu verkefni:
Að vera í forsvari fyrir stofnunina og fylgja eftir hlutverki 
hennar.
Stjórnun þ.m.t. mannauðsmál.
Móta framtíðarsýn, stefnumótun og markmiðasetningu.
Áætlanagerð og kostnaðareftirlit.
Samskipti við hagaðila þ.m.t. sveitarfélög, ráðuneyti og 
stofnanir stjórnsýslunnar.

Heilbrigðiseftirlit Hafnafjarðar, Kópavogs og Garðabæjar óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til að leiða daglegan rekstur 
starfseminnar. Leitað er að öflugum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á þjónustu við nærsamfélagið í umhverfis- og 
lýðheilsumálum.

Framkvæmdastjóri
Markmið Icelandic lamb er 
að auka virði sauðfjárafurða. 
Framkvæmdastjóri ber ábyrgð 
á framkvæmd stefnu og kemur 
fram fyrir hönd Icelandic lamb 
ehf. Hann skipuleggur starfsemi 
fyrirtækisins og tryggir að það 
starfi í samræmi við tilgang 
þess.

 

capacent.com/s/10050 

:
Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi.
Leiðtogahæfileikar og reynsla af stjórnun.
Reynsla af markaðsmálum og almannatengslum.
Reynsla af rekstri og fjámálalæsi.
Áhugi á matarferðamennsku og landbúnaði.
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Hæfni í mannlegum samskiptum mjög mikilvæg.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

 til og með

5. október 

Starfssvið framkvæmdastjóra:
Stefnumótun í samvinnu við stjórn og innleiðing stefnu.
Stjórnun starfsmanna, ábyrgð á daglegum rekstri og 
fjármálum.
Markaðssetning á sauðfjárafurðum á erlendum mörkuðum.
Samskipti við hagaðila.
Þátttaka í mótun framtíðarstefnu til ársins 2027 í samvinnu 
við Landsamtök sauðfjárbænda.
Undirbúningur stjórnarfunda, skýrslugerð til stjórnar og 
eigenda.

Icelandic lamb ehf. óskar eftir að ráða til starfa fjölhæfan og metnaðarfullan framkvæmdastjóra með brennandi áhuga á 
íslenskum sauðfjárafurðum. Leitað er að aðila með framúrskarandi samskiptahæfni og löngun til að upplýsa og auka áhuga 
erlendra ferðamanna og söluaðila á erlendum mörkuðum á afurðunum.  
Um fjölbreytt starf er að ræða þar sem viðkomandi efst færi á að taka þátt í að þróa tækifæri og framtíð fyrir íslenskan 
landbúnað.  
Framkvæmdastjóri heyrir undir stjórn Icelandic lamb ehf. 

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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SAMVEITUR GARÐABÆJAR

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Samveitur Garðabæjar annast rekstur á vatnsveitu og fráveitu Garðabæjar. 

Við Samveitur Garðabæjar eru eftirfarandi störf laus til umsóknar.

VEITUSTJÓRI

Starfssvið:

•  Eftirlit og viðhald með veitukerfum Samveitna
•  Ber ábyrgð á öryggisþáttum við verklegar framkvæmdir hjá Samveitum
•  Umsjón og eftirlit með dælustöðvum
•  Umsjón og eftirlit með lagningu og uppsetningum á nýjum heimæðum

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Sveinspróf í pípulögnum eða véltæknigreinum og hafa lokið meistaranámi
•  Þekking á suðu og meðhöndlun stærri plastlagna og tengistykkja
•  Þekking á ýmsum tölvukerfum
•  Jákvæðni og samskiptahæfni
•  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

PÍPULAGNINGARMAÐUR EÐA VÉLTÆKNIMENNTAÐUR AÐILI

Starfssvið:

•  Viðhald, vöktun og endurbætur á fráveitukerfi
•  Umsjón og eftirlit með dælustöðvum
•  Umsjón og eftirlit með tengingum á regn- og fráveitukerfi ásamt affalli hitaveitu

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Sveinspróf í pípulögnum, véltæknigreinum eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
•  Þekking á suðu og meðhöndlun stærri plastlagna og tengistykkja
•  Þekking á Word og Excel
•  Jákvæðni og samskiptahæfni
•  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

PÍPULAGNINGARMENN EÐA VÉLTÆKNIMENNTAÐIR AÐILAR 

VIÐ VATNSVEITU GARÐABÆJAR

Starfssvið:

•  Viðhald og nýlagnir
•  Umsjón og eftirlit með dælustöðvum
•  Lagning og uppsetning á nýjum heimæðum

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Sveinspróf í pípulögnum, véltæknigreinum eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
•  Þekking á suðu og meðhöndlun stærri plastlagna og tengistykkja
•  Þekking á Word og Excel
•  Jákvæðni og samskiptahæfni
•  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 6. október 2018.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Magnússon forstöðumaður
framkvæmda og eignasviðs í síma 8208586 eða með því að senda tölvupósti á
netfangið bjorgvin@gardabaer.is.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við
Starfsmannafélag Garðabæjar.

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

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á heimasíðu Garðabæjar
https://starf.gardabaer.is. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Eldhús-Eldhús
Óskum eftir að ráða matreiðslumann eða manneskju vana 

eldhússtörfum í eldhúsið okkar Hjá Dóra í Mjódd. 
Íslensku kunnátta nauðsynleg.

Uppl. í síma 557 3910 eða á staðnum mánudaga-föstudaga.

Skólafólk - Skólafólk
Vinna með skóla Hjá Dóra í Mjódd

Okkur Hjá Dóra vantar aðstoð í afgreiðslu á milli 16.30 -19.30 

tvö til þrjú kvöld í viku. Íslensku kunnátta nauðsynleg

Uppl. í síma 5573910 eða á staðnum

Fasteignasalar og nemar
Fold fasteignasala óskar eftir sölumönnum til 
starfa.Áhugi á sölumennsku og mannlegum 
samskiptum ásamt faglegum metnaði  er 
skilyrði. Við bjóðum upp á nútímalega, fallega 
vinnuaðstöðu miðsvæðis í Reykjavík og reynslu-
mikið starfsfólk sem vinnur vel saman að  
úrlausn verkefna.  Löggiltir fasteignasalar og 
þeir sem eru í löggildingarnámi geta sótt um. 

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Sálfræðingur
á Fræðslusviði

Fræðslusvið Reykjanesbæjar óskar eftir að 
ráða sálfræðing til starfa í tímabundið 100% 
starf vegna fæðingarorlofs. Ráðningartími 
er 1. desember 2018 til 30. júní 2019. 
Sálfræðingur starfar í þverfaglegu samstarfi 
við kennsluráðgjafa, talmeinafræðinga, 
starfsfólk skóla, velferðarþjónustu og aðra 
sérfræðinga. Faglegt starfsumhverfi þar 
sem lögð er áhersla á vönduð vinnubrögð, 
klínískar leiðbeiningar og að hagsmunir 
nemenda séu hafðir að leiðarljósi.

Starfssvið sálfræðings
• Sálfræðilegar athuganir á börnum í leik- 

og grunnskólum
• Fræðsla til barna og fjölskyldna þeirra
• Ráðgjöf við starfsfólk í skólum
• Vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa  

sem sálfræðingur
• Reynsla á sviði skólasálfræði og  

félagsþjónustu er æskileg
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 7. október 2018. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar
Trausti Einarsson, yfirsálfræðingur, 
einar.t.einarsson@reykjanesbaer.is

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

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



kopavogur.is

Kópavogsbær

      

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í Austurkór

· Leikskólakennari í Austurkór

· Leikskólakennari í Baug

· Leikskólakennari í Dal

· Leikskólakennari í Kópastein

· Leikskólakennari í Læk

· Leikskólakennari í Núp

· Leikskólakennari í Sólhvörf

· Leikskólasérkennari í Austurkór

· Leikskólasérkennari í Kópastein

· Starfsmaður  í hlutastarf í Læk

· Þroskaþjálfi í Kópahvol

Grunnskólar

· Dönskukennari í Hörðuvallaskóla

· Forfallakennari í Kópavogsskóla

· Forstöðumaður frístunda í Vatnsendaskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Hörðuvallaskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Kópavogsskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Smáraskóla

· Starfsmaður í Salalaug

· Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla

· Þroskaþjálfi / sérkennari í Hörðuvallaskóla

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

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðilæknir Landspítali, svæfinga-/gjörgæslulækn. Reykjavík 201809/1763
Sálfræðingur/hlutastarf Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201809/1762
Lögfræðingur Landspítali Reykjavík 201809/1761
Starfsmaður í eldhús og matsal Landspítali Reykjavík 201809/1760
Læknaritari/skrifstofumaður Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201809/1759
Verkefnastjóri á skrifstofu Tilraunastöð HÍ í meinafr. að Keldum Reykjavík 201809/1758
Verkefnastj., greiningar/mælingar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201809/1757
Svæðisstjóri og fagstjóri lækninga Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201809/1756
Lögfræðingur Íbúðalánasjóður Reykjavík 201809/1755
Sérfræðingur á skráningarsvið Lyfjastofnun Reykjavík 201809/1754
Tæknistjóri Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201809/1753
Sérfræðingur á uppgjörssvið Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201809/1752
Lífeindafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201809/1751
Framkvæmdastjóri fjármálasviðs Vegagerðin Reykjavík 201809/1750
Sérfræðingur í framkvæmdadeild Vegagerðin Reykjavík 201809/1749
Sérfr. um friðlandið Surtsey Umhverfisstofnun Vestm.eyjar 201809/1748
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201809/1747
Starfsmenn við aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201809/1746
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201809/1745
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201809/1744
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201809/1743
Lektor í menningarfræði Háskóli Íslands, Hugvísindasvið Reykjavík 201809/1742
Lektor í enskum bókmenntum Háskóli Íslands, Hugvísindasvið Reykjavík 201809/1741
Lektor í Mið-Austurlandafræðum Háskóli Íslands, Hugvísindasvið Reykjavík 201809/1740
Tækjavörður á rannsóknarstofum Háskóli Íslands, Líf-/umhv.vísindast. Reykjavík 201809/1739
Verkefnisstjóri rannsóknaverkefna Háskóli Íslands, Menntavísindastofnun Reykjavík 201809/1738
Matreiðslumaður Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201809/1737
Héraðsdýralæknir  Matvælastofnun Egilsstaðir 201809/1736
Starfsmaður í býtibúr Landspítali, Landakot Reykjavík 201809/1735
Sjúkraliði Landspítali, Landakot Reykjavík 201809/1734
Sérfræðilæknir Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201809/1733
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, krabbameinslækningad. Reykjavík 201809/1732
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201809/1731
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari Landspítali, göngud. húð- og kynsjúkd. Reykjavík 201809/1730
Yfirlæknir Landspítali, Landakoti Reykjavík 201809/1729
Yfirlæknir Landspítali, heilabilun/öldrunarlækn. Reykjavík 201809/1728
Hjúkrunarfræðingur/teymisstjóri Landspítali, Landakot Reykjavík 201809/1727
Mannauðs- og fræðslustjóri Íbúðalánasjóður Reykjavík 201809/1726
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201809/1725
Skjalastjóri Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201809/1724

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs 
Vegagerðarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
 Háskólamenntun á sviði fjármála.

 Farsæl og árangursrík reynsla af fjármálastjórnun.
 Góð færni í framsetningu fjármálaupplýsinga.
 Reynsla af breytingastjórnun æskileg.
 Framúrskarandi samskiptafærni.

 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
 Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2018. 

greiningardeild og rekstrardeild með alls um 30 starfsmenn. Framkvæmdastjórinn ber ábyrgð á stefnumótun 

Allir þurfa að komast leiðar sinnar, hvort sem er á láði eða legi
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BÓKARI 50% STARF
TORG EHF., SEM M.A. REKUR FRÉTTABLAÐIÐ, FRETTABLADID.IS. GLAMOUR OG MIDA.IS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA BÓKARA Í HLUTASTARF.  
UM ER AÐ RÆÐA SPENNANDI STARF Á LIFANDI VINNUSTAÐ. 

Helstu verkefni:
• Almenn bókunarstörf
• Fjárhagsbókhald
• Afstemmingar, lokafærslur og skil á bókhaldi til 

endurskoðenda
• Samskipti við starfsfólk og birgja
• Önnur almenn verkefni á skrifstofu

Hæfniskröfur:
• Viðurkenndur bókari og/eða 

viðskiptafræðimenntun æskileg
• Góð reynsla af bókhaldsstörfum skilyrði
• Góð þekking á Navision og Excel áskilin
• Nákvæmni og tölugleggni
• Lipurð í samskiptum, frumkvæði, fagleg 

vinnubrögð og jákvætt hugarfar

Umsóknir skal senda á netfangið 
sigrun@365.is

Umsóknafrestur er til 28. september

Tannlæknastofa í Reykjavík óskar eftir  

tanntækni eða aðstoðarmanni
Æskilegt er að umsækjandi hafi frumkvæði, tölvukunnáttu, 
geti starfað sjálfstætt og geti hafið störf sem fyrst.

Um er að ræða 60-100% starf.

Vinsamlegast sendið umsóknir á  
tannreykjavik@gmail.com fyrir 28. september nk.

SMIÐIR / VERKLAGNIR MENN
Óðalhús ehf óskar eftir að ráða smiði eða verklagna menn til starfa.

Starfið er fjölbreytt þ.e mótasmíði, járnabinding, glerjun og 
klæðningar ásamt tilfallandi verkefnum.

Tilvalið fyrir þá sem vilja læra smíðar að sækja um.
Upplýsingar sendist á  odalhus@simnet.is

Kristinn í síma 896-9778

BUILDERS / HANDY WORKERS
Óðalhús ehf wish to hire builders or handy workers.  The work is 
diverse, including wall frame building for casting concrete, iron 
grid binding, glazing, wall rendering and other various projects.

Ideal for those who wish to learn the profession.
Please send applications to odalhus@simnet.is

For further info: Kristinn tel. 896-9778

a

FRAMKVÆMDASTJÓRI  
TÓNVERKAMIÐSTÖÐVAR

Tónverkamiðstöð auglýsir eftir kraftmiklum og drífandi 
einstaklingi í stöðu framkvæmdastjóra. 

Viðkomandi þarf að hafa áhuga og þekkingu á íslenskri 
samtímatónlist, hafa góða skipulagshæfileika og vera mjög 
tæknifær. Um fullt starf er að ræða og miðað er við að ráðið 
sé í stöðuna frá 1. janúar 2019.

Helstu verkefni:

 Ábyrgð og umsjón með öllum 
verkefnum miðstöðvarinnar.

 Ábyrgð og umsjón með 
fjármálarekstri Tónverka-
miðstöðvar.

 Ábyrgð og umsjón með starfs-
mannamálum.

 Samninga og skýrslugerð.
 Áætlanagerð og eftirfylgni 

áætlana sem og vinna við 
stefnumótun.

 Samskipti við erlenda og 
innlenda samstarfsaðila 
s.s. Tónskáldafélag Íslands, 
Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
Landsbókasafn, Íslandsstofa, 
ÚTÓN og ýmsar tónlistar-

hátíðir í samtímatónlist.
 Fjáröflun og umsjón með um-

sóknum vegna styrkveitinga.
 Yfirumsjón með gagnagrunni 

og söluvef miðstöðvarinnar.
 Yfirumsjón með nýskráningu 

tónverka.
 Vinna að kynningu á þeim ver-

kum sem miðstöðin varðveitir 
bæði innanlands og erlendis.

 Tryggja þjónustu og aðgengi 
að þeim tónverkum sem 
miðstöðin hefur á skrá.

 Sjá um heimasíðu miðstöð-
varinnar, vefbúð, samfélag-
smiðla og fréttabréf.

Umsóknarfrestur er til 30. september. 
Nánari upplýsingar á mic.is/is

PIPA
R\TBW

A
 SÍA

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

Upplýsingar veitir Þórður í síma 575 0000 eða thk@sindri.is 

Umsóknum skal skilað fyrir 5. október nk. 

PASSAR ÞÚ Í HÓPINN?

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

Reykjavík Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður

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

Fyrirmyndarfyrirtæki VR 8 ár í röð

SINDRI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA

STARFSMANN Í HAFNARFIRÐI

Hæfniskröfur  

   ná árangri í starfi

STARFSMAÐUR Í HAFNARFIRÐI
Starfslýsing 

Sindri óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna afgreiðslu og 
lagerstarfi. Leitað er að röskum einstaklingi með ríka þjónustulund.
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi.

-2017
2014
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Langar þig að 
innleiða byltingu?
Kvitt er ný leið til að borga fyrir vörur og þjónustu. Engir peningar, 
engin kort, bara bein millifærsla með símanum.

Við leitum að reynslumiklum, strangheiðarlegum og skemmtilegum 
aðila til að breiða út fagnaðarerindið til söluaðila og kynna fyrir þeim
þessa byltingarkenndu og hagstæðu leið til að taka við greiðslum.

Þú finnur allt um okkur og starfið á kvitt.is/starf



Verkefnastjóri á sviði upplýsingatækni

Upplýsingatæknideild

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

Viltu taka þátt í að móta og nútímavæða eitt stærsta upplýsingatækniumhverfi landsins? 
Óskað er eftir öflugum verkefnastjóra með haldbæra reynslu og menntun sem nýtist við stjórnun verkefna á sviði  upplýsinga-
tækni. Framundan eru fjölbreytt, skemmtileg og krefjandi verkefni fyrir ýmsar starfseiningar borgarinnar.  

Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar rekur eitt stærsta tölvunet landsins með hartnær 10.000 útstöðvum fyrir um 25.000 
notendur. Framundan eru fjölmörg spennandi verkefni sem felast m.a. í innleiðingu nýjunga á sviði upplýsingatækni og 
nútímavæðingu tæknilegra innviða.

Nánari upplýsingar veitir Arnar Þór Sigurðarson, deildarstjóri upplýsingatæknideildar í síma 8919991 og í tölvupóstfangi  
arnar.thor.sigurdarson@reykjavik.is. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  

Umsóknarfrestur er til og með 8. október n.k.

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

Helstu verkefni: 
Fagleg verkefnastjórnun og  þátttaka í verkefnum á sviði 
upplýsingatækni þvert á svið og deildir Reykjavíkurborgar.
Þátttaka í þróun verkefnastjórnunarferlis upplýsingatækni-
deildar. 
Greining á tækifærum til að bæta þjónustu og rekstur 
borgar innar með nýtingu upplýsingatækni að leiðarljósi.

Hæfniskröfur: 
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er 
kostur. 
IPMA vottun eða önnur vottun á sviði verkefnastjórnunar  
er kostur. 
Reynsla af faglegri stjórnun verkefna.
Lipurð í mannlegum samskiptum og geta til að vinna með 
öðrum.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku og ensku. 
Sjálfstæð og öguð  vinnubrögð.
Drifkraftur, frumkvæði og metnaður til að ná árangri og 
þróast í starfi.

Helstu verkefni:

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skila á starf@redcross.is 
fyrir 26. september.

Rauði krossinn á Íslandi
 leitar að húsverði í 40% starf  

á starfsstöð sína að Efstaleiti 9

Félagsráðgjafi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir stöðu 
félagsráðgjafa lausa til umsóknar. Um er að ræða 100% 
starf. Staðan er laus frá og með 1. nóvember 2018 eða eftir 
samkomulagi.

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga (FSS) annast 
félags- og skólaþjónustu sveitarfélaganna á Snæfellsnesi, 
Snæfellsbæjar, Stykkishólmsbæjar, Grundarfjarðarbæjar, 
Helgafellssveitar og Eyja-og Miklaholtshrepps. 

Í sveitarfélögunum búa tæplega 3.900 íbúar.

Hjá FSS starfa auk forstöðumanns, skólasálfræðingur, tveir 
félagsráðgjafar, tveir þroskaþjálfar, náms- og starfsráðgjafi, 
talmeinafræðingur auk starfsfólks dagþjónustu- og hæfing-
arstöðva og stoðþjónustu sveitarfélaganna.

Umsækjandi skal hafa starfsréttindi félagsráðgjafa.

Verkefni félagsráðgjafa taka til almennrar félags- og 
skólaþjónustu, barnaverndar og stoðþjónustu sveitarfélaga.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.

Skrifleg umsókn tilgreini menntun, starfsferil, 1-2 
umsagnar aðila ásamt prófskírteinum, starfsleyfi og saka-
vottorði berist Sveini Þór Elinbergssyni, forstöðumanni 
sem jafnframt veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 
430-7800, 861-7802 og tölvupósti sveinn@fssf.is 
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ 
Umsóknarfrestur er til 12. október

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. 

Skriflegar umsóknir berist: 
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða 

netfang starfsumsokn@eignaumsjon.is.

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2018.

Helstu verkefni

•   Almenn afgreiðsla 
•   Stjórnun starfsmanna á vakt
•   Vaktauppgjör
•   Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

Helstu verkefni

•   Almenn afgreiðsla 
•   Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

Hæfniskröfur

•   Almenn þekking á verslun og þjónustu 
•   Samskiptafærni og þjónustulund
•   Reynsla af sambærilegum störfum er kostur 
•   Frumkvæði og árangursdrifni
•   25 ára eða eldri
•   Góð íslenskukunnátta

Hæfniskröfur

•   Rík þjónustulund 
•   Geta til að vinna í hóp
•   Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

VR-15-025

Vilt þú vinna á líflegum vinnustað?

Vaktsjóri

Almenn afgreiðsla

N1 Staðarskála óskar eftir að ráða kraftmikið og þjónustulipurt starfsfólk til framtíðarstarfa. 
Um er að ræða vakstjóra og starfsfólk í almenna afgreiðslu. Unnið er á vöktum.

Þjónustustöðin okkar er líflegur vinnustaður sem iðar af mannlífi frá morgni til kvölds.  
Öll aðstaða í Staðarskála er fyrsta flokks  og boðið er upp á húsnæði í dásamlegu umhverfi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar Rúnar Ísfjörð, Stöðvarstjóri 
í síma 440 1335 eða einar@n1.is

Áhugasamir sæki um á www.n1.is – merkt Staðaskáli, 
ferilskrá og kynningarbréf fylgi með umsókn. Umsóknarfrestur til og með 6. október nk.

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um  
auglýst störf hjá fyrirtækinu. 



Barki ehf óskar eftir  

starfsmanni í verslun

Starfið felur í sér af greiðslu 
á fjölbreyttum vörum  
tengdum sjávarútvegi, 
jarðverktökum, bændum 
og fl.

 Hæfniskröfur:

 
reynslu eða þekkingu á 
vélbúnaði.

Umsóknir sendast á  
valdi@barki.is

Umsóknir með starfsferilskrá óskast sendar fyrir 
29. september, á netfangið: elisabet@epal.is
Nánari upplýsingar veitir Elísabet Guðmundsdóttir 
í síma 568 7733.

Okkur vantar 
starfsmann í 
húsgagnadeild

Hefur þú brennandi áhuga á hönnun 
og ert með ríka þjónustulund?

Við leitum að fagurkera með reynslu af sölumennsku, 
hæfni í mannlegum samskiptum, er skipulagður, 
sjálfstæður og metnaðarfullur í vinnubrögðum, 
til starfa í húsgagnadeild okkar.

Áhugi á hönnun er skilyrði og menntun í hönnun er kostur.

Um er að ræða hlutastarf og helgarvinnu 
í verslun okkar í Epal Skeifunni.
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EY óskar eftir vönum bókara
Um fjölbreytt verkefni er að ræða og þarf viðkomandi að 
hafa frumkvæði og getu til að starfa sjálfstætt og hafa 
ríka þjónustulund. Um 100% starf er að ræða.

Hæfniskröfur��
 ��
 ��
 ��
 ��
 Kostur ef umsækjandi er viðurkenndur bókari

Forsenda fyrir gæðum og faglegum vinnubrögðum er 
að starfsfólki líði vel bæði á vinnustað og utan hans. Við 
erum sveigjanleg og reynum að koma til móts við ólíkar 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Hildar Pálsdóttir, 
hildur.palsdottir@is.ey.com, eða í gegnum heimasíðu EY

Umsóknarfrestur er til og með 3. október n.k.

www.ey.is

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
7.  O K T Ó B E R

Isavia óskar eftir að ráða vaktstjóra í bílastæða- 
þjónustu á Keflavíkurflugvelli. Helstu verk- 
efni eru m.a. dagleg stjórnun starfsmanna  
í bílastæðaþjónustu, ábyrgð á innheimtu og 
uppgjöri vaktarinnar, ábyrgð á lagningar- 
þjónustu Airport Parking, þjónusta og aðstoð við 
viðskiptavini og umsjón með farangurskerrum. 
Starfið er unnið í vaktavinnu.

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Ingi  
Hafsteinsson, þjónustustjóri bílastæðaþjónustu, 
gunnar.hafsteinsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Reynsla af stjórnun er æskileg
• Þjónustulund og geta til að starfa undir álagi
• Líkamleg og andleg hreysti
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu bæði  
 rituðu og mæltu máli

V A K T S T J Ó R I  B Í L A S T Æ Ð A Þ J Ó N U S T U

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

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.

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.



VERSLUNARSTJÓRI VILA
VILA í Kringlunni leitar að kraftmiklum, skipulögðum og jákvæðum 
einstaklingi til að gegna starfi verslunarstjóra. Um er að ræða fullt starf í 
skemmtilegu og lifandi umhverfi. 

Helstu hlutverk verslunarstjóra eru að halda utan um daglegan rekstur, 
bera ábyrgð á sölu og þjónustu við viðskiptavini og leiða hóp starfsmanna.

Auk þess er gott að viðkomandi hafi auga fyrir tísku og útstillingum á 
nýjum vörum.

HÆFNISKRÖFUR:

Umsóknarfrestur er til og með . Hægt er að sækja um starfið 
á . Allar frekari upplýsingar veitir Sólrún Hjaltested 
mannauðsstjóri í síma 5754000.
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Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          

ERTU Í 
LEIT AÐ 

DRAUMA-
STARFINU?

BÓKARI
Niceland Seafood óskar eftir að ráða drífandi einstakling í starf bókara. Um fullt starf er að ræða.  
Reynsla af bókhaldsstörfum og með góða þekkingu á bókhaldi og uppgjörsvinnu. Leitað er að  
aðila sem er lausnamiðaður, sveigjanlegur, sjálfstæður í vinnubrögðum og hefur áhuga á að starfa  
í kröfuhörðu og lifandi vinnuumhverfi. 

ÞEKKING OG REYNSLA:
 » Æskilegt er að viðkomandi sé viðurkenndur bókari. 

 » Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.

 » Kunnátta í Dynamics NAV æskileg.

 » Góðir samskiptahæfileikar og jákvæðni.

 » Góð enskukunnátta í ræðu og riti.

VERKSVIÐ:
 » Færsla á bókhaldi og afstemmingar.

 » Gerð mánaðarlegra uppgjöra í samstarfi  
 við stjórnendur.

 » Þróa verkferla og vinnulag við bókhaldið  
 í samstarfi við stjórnendur.

 » Reikningagerð og önnur skjalagerð.

 » Ýmis tilfallandi störf.

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018.
Umsóknir ásamt ferilskrá berist á jobs@nicelandseafood.com

Niceland Seafood er útflutningsfyrirtæki í sjávarútvegi sem 
býður upp á fullan rekjanleika á ferskum íslenskum fisk.
www.nicelandseafood.com



  

 
Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is  

 
 

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is eða tot@mos.is . Nánari upplýsingar um starfið veita Þuríður 
Stefánsdóttir leikskólastjóri Huldubergi í síma 5868170  eða Þórunn Ósk Þórarinsdóttir leikskólastjóri Reykjakoti í síma 
5668606. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. 

Hulduberg er sex deilda leikskóli með 120 börn. Áherslur í starfi leikskólans eru umhverfismennt og að njóta og 
nýta náttúruleg gæði. Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og íþróttamiðstöðina Lágafell. 
Reykjakot er um 86 barna leikskóli, staðsettur í rólegu íbúðarhverfi í Mosfellsbæ. Skólinn starfar sem 
Heilsueflandi leikskóli á vegum Embættis landlæknis og nýtir kennsluaðferðina „Leikur að læra“. 
 
Um  er að ræða 100% stöðu sérkennslustjóra. Mögulega verður skoðað að ráða í tvær hlutastöður. Vinnutími og 
vinnufyrirkomulag er í samráði við leikskólana. Sérkennslustjóri er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í 
leikskólunum, annast frumgreiningu og ráðgjöf til starfsmanna. Sérkennslustjóri hefur yfirumsjón með gerð 
verkefna og ábyrgð á gerð einstaklingsnámsskráa fyrir börn sem njóta sérkennslu. Sérkennslustjóri veitir 
foreldrum þeirra sem þjónustuna þiggja, stuðning, fræðslu og ráðgjöf, heldur utan um teymisfundi og sinnir 
verkefnum sérkennslu eftir beiðni yfirmanns. Sérkennslustjóri starfar samkvæmt lögum og reglugerð um 
leikskóla, aðalnámsskrá leikskóla og stefnu Mosfellsbæjar.  
 
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós í daglegu starfi. 
 

: 
 Leikskólakennaramenntun 
 Framhaldsmenntun í sérkennslufræðum æskileg 
 Reynsla af starfi með börnum á leikskólaaldri 
 Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi  
 Góð færni í samskiptum
 

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

Við leitum að nýjum samstarfsmanni með brennandi áhuga á 
rafvæddri framtíð til að bætast í öflugan hóp starfsmanna á 
kerfisstjórnunarsviði Landsnets á Gylfaflöt.

Stjórnstöðin er miðstöð fyrir stýringu og samhæfingu raforkukerfisins. Við 
bjóðum fjölbreytt starf, samskipti við viðskiptavini og þátttöku í þróunar- 
og nýsköpunarverkefnum sem stuðla að bættu afhendingaröryggi. Í 
stjórnstöðinni starfar reyndur hópur sérfræðinga sem leggur áherslu á 
framúrskarandi þjónustu, öfluga teymisvinnu og stöðugar umbætur. 
Starfið er unnið í dagvinnu og á vöktum.

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2018.

Nánari upplýsingar veita Ragnar Guðmannsson, forstöðumaður stjórnstöðvar, og Ólafur Kári 

Júlíusson mannauðssérfræðingur, sími: 563-9300, netfang: mannaudur@landsnet.is

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. 

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 

ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum uppbyggingu flutningskerfisins. Við sjáum fyrir okkur 

rafvædda framtíð sem er í takt við samfélagið og höfum sett okkur það markmið að tryggja 

örugga afhendingu á raforku til framtíðar og að ná sátt um þær leiðir sem farnar verða. Við 

viljum taka tillit til þarfa samfélagsins á hverjum tíma og sýnum ábyrgð í umgengni við 

náttúruna. Hjá Landsneti berum við umhyggju hvert fyrir öðru, sköpum góðan vinnustað með 

spennandi verkefnum, með gildin okkar – samvinnu, ábyrgð og virðingu – að leiðarljósi.

VERK-/TÆKNIFRÆÐINGUR

Hjá Landsneti leggjum við áherslu á gott starfsumhverfi með spennandi verkefnum 

þar sem starfsfólk okkar hefur áhrif, nýtur stuðnings og góðrar þjálfunar í starfi og 

hefur tækifæri til þróunar.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s.
verkfræði, tæknifræði eða menntun á sviði raungreina
Mjög góð greiningarhæfni og færni til að setja
fram upplýsingar á skýran hátt
Samskiptahæfni og drifkraftur til að gera betur
Útsjónarsemi og geta til að starfa undir álagi

Starfssvið
Stýring og vöktun raforkukerfisins
Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur flutningskerfisins
Þátttaka í úrbótaverkefnum og straumlínulögun ferla
Þátttaka í nýsköpunarverkefnum og snjallnetsþróun

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is



Umsjónarmanni véla
Við leitum að 

Nánari upplýsingar um starfið veitir: 

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

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

Menntun og reynsla
Sveinspróf í raf- eða vélvirkjun
Iðnmeistarapróf er kostur

ikil þekking og reynsla er metin  
   ef námskröfur eru ekki uppfylltar

Hæfniskröfur
Öguð og nákvæm vinnubrögð
Frumkvæði í starfi
Góðir samskiptahæfileikar
Góð íslenskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 26. september 2018.

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

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

Kjartan Flosason í síma 580 1212 eða hjá kjartan@postur.is

Laust er til umsóknar fullt starf verkefnastjóra varðandi meðferð og rekstur alþjóðlegra rannsóknarverkefna á 
Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands.

Heilbrigðisvísindasvið tekur þátt í fjölmörgum alþjóðlegum rannsóknarverkefnum og er hlutverk verkefnastjórans 
að hafa umsjón með rannsóknarverkefnum sem styrkt eru af rannsóknaáætlunum Evrópusambandsins og 
fylgjast með að ráðstöfun og uppgjör styrkja sé samkvæmt reglum frá ESB.

Um er að ræða nýtt, fjölþætt starf sem krefst mikillar skipulags- og samstarfshæfni.

Helstu verkefni:

• Uppgjör rannsóknarstyrkja frá Evrópusambandinu

• Yfirsýn yfir rekstrarstöðu rannsóknarverkefna   
 (tímaskýrslur, samanburður á raunkostnaði og   
 áætlun o.fl.)

• Aðkoma að fjárhagsáætlun umsókna um    
 rannsóknarstyrki

• Skjölun gagna í tengslum við rannsóknarverkefni

• Kynna sér og hafa yfirsýn yfir gildandi reglur    
 Evrópusambandsins á hverjum tíma, í tengslum   
 við rannsóknarstyrki

• Ýmis önnur verkefni tengd fjármálum    
 rannsóknarverkefna

Helstu verkefni:

• Uppgjör rannsóknarstyrkja frá Evrópusambandinu

• Yfirsýn yfir rekstrarstöðu rannsóknarverkefna   
 (tímaskýrslur, samanburður á raunkostnaði og   
 áætlun o.fl.)

• Aðkoma að fjárhagsáætlun umsókna um    
 rannsóknarstyrki

• Skjölun gagna í tengslum við rannsóknarverkefni

• Kynna sér og hafa yfirsýn yfir gildandi reglur    
 Evrópusambandsins á hverjum tíma, í tengslum   
 við rannsóknarstyrki

• Ýmis önnur verkefni tengd fjármálum    
 rannsóknarverkefna

Hægt er að sækja um starfið og fá allar nánari 
upplýsingar á heimasíðu HÍ: hi.is/laus_storf

Umsóknarfrestur er til með 1. október nk.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Meistarapróf í verkefnastjórnun, heilbrigðisvísindum  
 eða öðrum greinum sem nýtast í starfinu

• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti 

• Mjög góð færni í Excel

• Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að   
 tileinka sér nýjungar á því sviði

• Afbragðs samstarfshæfni, nákvæmni,   
 útsjónarsemi og jákvæðni

• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð

• Þekking á styrkjakerfi rannsókna og nýsköpunar  
 og helstu alþjóðlegu rannsóknasjóðum (H2020,  
 Nordforsk, NIH o.s.frv.) er kostur

• Reynsla af starfi við umsóknir og utanumhald  
 alþjóðlegra verkefna er kostur

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Meistarapróf í verkefnastjórnun, heilbrigðisvísindum  
 eða öðrum greinum sem nýtast í starfinu

• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti 

• Mjög góð færni í Excel

• Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að   
 tileinka sér nýjungar á því sviði

• Afbragðs samstarfshæfni, nákvæmni,   
 útsjónarsemi og jákvæðni

• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð

• Þekking á styrkjakerfi rannsókna og nýsköpunar  
 og helstu alþjóðlegu rannsóknasjóðum (H2020,  
 Nordforsk, NIH o.s.frv.) er kostur

• Reynsla af starfi við umsóknir og utanumhald  
 alþjóðlegra verkefna er kostur

VILT ÞÚ STARFA MEÐ FREMSTU VÍSINDAMÖNNUM 
ÍSLANDS Í HEILBRIGÐISVÍSINDUM?

     Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Vélfræðingur  
rafvirki, vélstjóri, 
vélvirki  
Kælitækni þjónusta óskar eftir að ráða  
vélfræðing rafvirkja, vélstjóra, vélvirkja eða 
mann með reynslu í faginu.
 

Viðhald og uppsetningu véla og tækja  
tengd kæli- og frystibúnaði, auk annarra  
tilfallandi verkefna. 
Kælitækni þjónusta leitar eftir laghentum,  
duglegum og sveigjanlegum starfsmanni, með 
góða færni í mannlegum samskiptum.

Upplýsingar gefur Vilhjálmur í s. 777-1901. 
 

cooltech@cooltech.is fyrir 12. október.  
Fyllsta trúnaðar heitið. 

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Deildarstjóri lögfræðiþjónustu

Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar

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

Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar hjá Reykjavíkurborg óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í starf 
deildar stjóra lögfræðiþjónustu. Um er að ræða nýtt starf innan skrifstofunnar.

Deildarstjóri mun stýra teymi lögfræðinga skrifstofunnar sem veita ráðgjöf og upplýsingar til stjórnenda og starfsfólks varð-
andi lagaumhverfi starfseminnar. Hann er helsti tengiliður skrifstofunnar vegna lögfræðiverkefna er undir hana heyra og við 
samstarfsaðila innan borgar og utan.  Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri eigna og atvinnuþróunar. 

Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar annast eignaumsýslu Reykjavíkurborgar og fylgir eftir gildandi stefnum um skipulag, 
þróun atvinnusvæða og atvinnuuppbyggingu sem hluta af heildstæðri og sjálfbærri borgarþróun. SEA gerir samning við um-
hverfis-  og skipulagssvið um verklegar framkvæmdir fjárfestingaákvarðana og ýmis eignaumsýsluverkefni. Skrifstofa eigna og 
atvinnuþróunar er hluti af miðlægri stjórnsýslu borgarinnar og hefur aðsetur í Ráðhúsi Reykjavíkur. 

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag lögfræðinga.

Umsóknarfrestur er til og með 16. október 2018. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi. Nánari upplýsingar um starfið veita Óli Jón Hertervig skrif-
stofustjóri, í gegnum tölvupóstfangið  oli.jon.hertervig@reykjavik.is og Ragnhildur Ísaksdóttir starfsmannastjóri Reykjavíkur-
borgar, í gegnum tölvupóstfangið ragnhildur.isaksdottir@reykjavik.is

Menntunar- og hæfniskröfur

rétti.

lagsrétti og verkefnum sveitarfélaga og þinglýsinga er  
æskileg. 

ensku.

Ábyrgðarsvið og helstu verkefni:

lögfræðileg málefni.

efna skrifstofu eigna og atvinnuþróunar.
-

arsvæða og uppbyggingu fasteigna. 

stjórnun og fyrirsvar vegna þróunar- og uppbyggingar-
verkefna.  

verkefni skrifstofu eigna og atvinnuþróunar.

LAUS STÖRF VIÐ 
MENNTAVÍSINDASVIÐ 

Umsóknarfrestur er til og með 8.10.2018.
Nánar um starfið á starfatorg.is eða hi.is/laus_storf

Umsóknarfrestur er til og með 1.10.2018
Nánar um starfið á starfatorg.is eða hi.is/laus_storf

VERKEFNISSTJÓRI
Starfið felur í sér meðferð og rekstur innlendra og 
erlendra rannsóknarverkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í fjármálum, verkefnastjórnun  
 eða öðrum greinum sem nýtast í starfinu

• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti

• Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að  
 tileinka sér nýjungar á því sviði

• Góð samskiptahæfni, nákvæmni, útsjónarsemi  
 og jákvæðni

• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð

• Þekking á styrkjakerfi rannsókna og nýsköpunar  
 og helstu alþjóðlegu rannsóknasjóðum   
 (H2020, NordForsk, Erasmus+ o.s.frv.) er kostur

DEILDARSTJÓRI
Deildarstjóri Deildar kennslu- og menntunarfræða 
hefur yfirumsjón með stjórnsýslu deildarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, meistarapróf er kostur

• Þekking á starfsemi, námi og kennslu við   
 Menntavísindasvið er kostur

• Mjög góð íslenskukunnátta, bæði í töluðu og  
 rituðu máli

• Góð enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli

• Góð tölvukunnátta er skilyrði, þ.m.t. þekking á og  
 færni í forritum eins og excel- og word og   
 rafrænni skjalavinnslu

• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum og rík  
 þjónustulund

• Nákvæmni og samviskusemi.

• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Verkefnastjóri - Ungmennahús
Grunnskólar
»    Deildarstjóri UT - Hvaleyrarskóli
»    Deildarstjóri UT verkefna - Víðistaðaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Grunnskólakennari í móttökudeild - Hvaleyrarskóli
»    Kennari í upplýsingatæknimennt - Lækjarskóli
»    Litháískumælandi stuðningsfulltrúi - Víðistaðaskóli
»    Skólaliði - Víðistaðaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Lækjarskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Hlutastarf á heimili fatlaðs fólks - Smárahvammur
»    Hlutastarf á heimili fatlaðs fólks - Steinahlíð
»    Stuðningsfulltrúi - Kletturinn
Leikskólar
»    Aðstoð í eldhús - Víðivellir
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Tjarnarás

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Samtök ferðaþjónustunnar óska eftir að ráða lögfræðing í hálft 
starf. Starfið krefst frumkvæðis og hæfileika til að laga sig að 
fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við bjóðum upp á lifandi 
vinnustað ásamt ríku tækifæri til að móta eigið starfsumhverfi.

Helstu verkefni:
 Gerð umsagna um þingmál, reglugerðir og þingsályktunar-

tillögur.
 Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila.
 Ýmis nefndastörf og þátttaka í starfshópum á verkefnasviði 

samtakanna.
 Lögfræðileg ráðgjöf gagnvart framkvæmdastjóra, skrifstofu 

og stjórn samtakanna sem og aðildarfyrirtækjum þeirra.
 Skýrsluskrif og önnur útgáfustarfsemi.
 Aðstoð við greiningarvinnu tengda starfsumhverfi 

aðildarfyrirtækja.
 Önnur tilfallandi dagleg skrifstofustörf og lögfræðitengd 

verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
 Reynsla af lögfræðistörfum.
 Grunnþekking á rekstrarumhverfi fyrirtækja í atvinnurekstri.
 Greiningarhæfileikar og geta til að setja sig hratt inn í ólík 

viðfangsefni.
 Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar eða  

sambærilegum störfum er kostur.
 Sérþekking á stjórnsýslurétti er kostur.
 Afburða færni í mannlegum samskiptum.
 Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
 Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á netfangið saf@saf.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. september n.k. 
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Þór Skúlason, framkvæm-
dastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, í síma 690-9414.

Samtök ferðaþjónustunnar voru stofnuð 11. nóvember 1998 og 
eru hagsmunasamtök allra fyrirtækja sem starfa í ferðaþjónustu. 
Meginhlutverk samtakanna er að gæta sameiginlegra hagsmuna 
félagsmanna sinna en frekari upplýsingar um starfsemi sam-
takanna má nálgast á www.saf.is
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Ráðningarþjónusta
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Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar 
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Starfssvið Hæfniskröfur

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Helstu verkefni og ábyrgð
  Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar  
  gagnvart framkvæmdastjórn
  Skipuleggur heilsugæsluþjónustu  
  í umdæmi stöðvar
  Þróar nýjungar og vinnur að breytingum  
  í starfsemi
  Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
  Byggir upp og styður við teymisvinnu og   
  þverfaglegt samstarf
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
  Stuðlar að gæðaþróun og árangursmati  

  Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,  
  þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar 
 
  Sinnir klínísku starf

Hæfnikröfur
  Heimilislæknir 
 
  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
 
  æskileg

  Nám í stjórnun æskilegt
  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  

  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Aðrir eiginleikar
 
  heilbrigði íbúa svæðisins
  Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegt starf  
  heilsugæslunnar
  Áhugi og hæfni til að nýta aðferðafræði   
  straumlínustjórnunar
 

Nánari upplýsingar
 
  til 5 ára frá og með 1. janúar 2019 eða eftir  
  nánara samkomulagi.
  Upplýsingar veitir:  
  Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri, s. 513-5000,  
  svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaðurinn 
í heilbrigðisþjónustunni þar sem öllum þörfum 

heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur gert breytingu á 
skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því 
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að 

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með 
teymisvinnu sem grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt 
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar.  Þverfagleg teymi 
heilbrigðisstarfsfólks munu auðvelda stöðvum að taka á 

Í breyttu skipulagi hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
hefur starfsfólk aukið sjálfstæði til að móta starfsemi og 
til að útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir 
um leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati. 

Svæðisstjóri og fagstjóri lækninga  
Heilsugæslunni Hlíðum
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra Heilsugæslunni Hlíðum. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2018

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

 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng 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 fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.



Sérfræðingur 
á framkvæmdadeild 

Starfssvið
Starf sérfræðings á framkvæmdadeild felst 
í stjórnun viðhalds- og nýframkvæmda þ.m.t. gerð 
áætlana, útboðs- og verklýsinga, fjárhagslegt og 
tæknilegt eftirlit, uppgjör verka og gerð skilamata. 
Einnig vinna sérfræðingar framkvæmdadeildar að 
sameiginlegum umbótaverkefnum á sviði rekstrar 
og verkefnastjórnunar sem skilgreind eru nánar hverju 
sinni.

Menntunar- og hæfniskröfur
 Meistarapróf í verkfræði eða sambærileg menntun 

 Reynsla á sviði verkefnastjórnunar. 
 Reynsla í mannvirkjagerð á sviði brúa- og/eða vegamannvirkja 

 æskileg.

 Hæfni til ákvarðanatöku, eftirfylgni og að vinna sjálfstætt.
 Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
 Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2018. 
Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram 
persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um umbeðnar menntunar- og hæfniskröfur, 
þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 

deildar, oskar.o.jonsson@vegagerdin.is, eða í síma 522 1000.

 

Helstu verkefni og ábyrgð
  Mælingar og mat á starfsemi HH í samræmi við  
  árangursmælikvarða og gæðaviðmið
  Þróun og innleiðing árangursmælinga
  Úrvinnsla staðtalna og upplýsinga um starfsemi  
  stofnunarinnar
  Skýrslugerð og framsetning talnaefnis 
 

Nánari upplýsingar
  Starfshlutfall er 100% 
  Upplýsingar veitir 
  Svava Þorkelsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs  
  og nýliðunar - 513-5000  
  svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is

Hæfnikröfur
 
  Færni í meðferð, greiningu og úrvinnslu gagna 
  Þekking og reynsla af framsetningu talnaefnis 
  með rafrænum hætti
  Færni í miðlun upplýsinga í ræðu og riti
  Góð hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt  
  viðmót 
  Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt á  
  skipulagðan og agaðan hátt 
 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Verkefnastjóri við greiningar og mælingar 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra 
við greiningar og mælingar á starfsemi stofnunarinnar. Markmið Heilsugæslunnar 
er meðal annars að veita hágæða heilbrigðisþjónustu sem byggir á skilgreindum 
mælikvörðum er varðar þjónustu og árangur. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2018

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

Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengilega, samfellda og alhliða 
heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast á sérþekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins samanstendur af 15 heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsumdæmi, 

Geðheilsuteymum, ásamt skrifstofu. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa um 700 manns.

Píparar
Aflmót byggingafélag ehf. óskar eftir að ráða öfluga 
aðila í pípulagningadeild fyrirtækisins.  Verkefnas-
taðan er góð og þörf fyrir að bæta við hæfu fólki. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Sveinspróf í pípulögnum skilyrði,  

meistararéttindi eru kostur.
 Getur unnið sjálfstætt og er stundvís.
 Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
 Íslenska og/eða ensku kunnátta skilyrði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Kristinn Aðalbjörnsson, verkefnastjóri lagnadeildar,  

í síma 775-5092. 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið  
kristinn@aflmot.is. Farið verður með allar  
fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál  

og þeim svarað.  

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2018. 

BIFVÉLAVIRKI ÓSKAST  
Á VERKSTÆÐI SUZUKI

Bifvélavirki óskast til starfa á verkstæði Suzuki.

Á verkstæði Suzuki starfar frábær hópur fagmanna
þar sem margir eru með yfir áratuga reynslu í faginu.
Suzuki er líflegur og skemmtilegur vinnustaður,
vertu með okkur og sæktu um.

Ferilskrá sendist á 
stefan@suzuki.is fyrir
28. september n.k

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

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

Glæný og fersk störf í hverri viku.          

ATVINNUAUGLÝSINGAR  15 L AU G A R DAG U R   2 2 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8



Sérfræðingur um 
friðlandið Surtsey
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings um 
friðlandið Surtsey á sviði náttúru, hafs og vatns. Í boði er krefjandi 
starf í frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á 
framsýni, samstarf og árangur í þverfaglegri teymisvinnu.

Helstu verkefni
 » Umsjón með friðlandinu og heimsminjastaðnum Surtsey.
 » Gerð áhrifamats fyrir athafnir innan friðlýstra svæða í umsjón viðkomandi
 » Gerð verndaráætlana fyrir friðlýst svæði í umsjón viðkomandi
 » Umsjón með sýningu um Surtsey í Eldheimum
 » Umsjón og skipulag landvörslu á tilteknum friðlýstum svæðum á Suðurlandi

Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni og hæfniskröfur er að finna á 
starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2018. 

BIFVÉLAVIRKJAR

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

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

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

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

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

ÍAV óskar eftir að ráða bifvélavirkja / vélvirkja 
til starfa við viðgerðir, viðhald og umsjón bíla og 
tækja hjá fyrirtækinu.

Við leitum að framúrskarandi, handlögnum og 
kraftmiklum einstaklingi  til starfa á verkstæðinu 
okkar í Reykjanesbæ.

Hæfniskröfur:
- Þekking á vinnuvélum og faratækjum
- Öguð og nákvæm vinnubrögð.
- Góðir samskiptahæfileikar.
- Góða íslenskukunnáttu.

Menntun og reynsla:
- Lokið sveinsprófi sem bifvélavirki eða vélvirki.
- Iðnmeistarapróf er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2018. Tekið 
er á móti umsóknum á umsóknarvef ÍAV, www.iav.is. 

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

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

Nánari upplýsingar veitir Þórmar í síma 660 6225 eða 
thormar@iav.is

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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

 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng 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 fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.



Starfsumsókn, ásamt ferilskrá og fylgibréfi, skal senda 
á umsoknir@icelandtravel.is merkt „stjórnandi NINE WORLDS“. 
Umsóknarfrestur er til og með 1. október.

Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði er heitið. Ef þú upp-
fyllir ofangreindar hæfniskröfur og hefur áhuga á að starfa í líflegu og 
alþjóðlegu umhverfi, hvetjum við þig til að senda okkur umsókn!

Gildi Iceland Travel eru frumkvæði, sveigjanleiki og fagmennska.

Iceland Travel leitar að framsæknum og kraftmiklum leiðtoga 
fyrir NINE WORLDS sem er tilbúinn að leiða vörumerkið inn á nýja 
markaði og hefur auga fyrir vaxtartækifærum á alþjóðamarkaði. 

NINE WORLDS sérhæfir sig í klæðskerasniðnum ferðum fyrir 
fágætisferðamenn á Íslandi og Grænlandi. Við sköpum okkur 
framtíð með persónulegri þjónustu, framsækni og forystu og 
leitum að drífandi einstaklingi með metnað og keppnisskap!

MARKMIÐ OG ÁBYRGÐ
¬ Arðsemissköpun fyrir NINE WORLDS
¬ Vöruþróun og uppbygging viðskiptatengsla
¬ Áætlanagerð og eftirfylgni þeirra
¬ Starfsmannamál
¬ Samningar við viðskiptavini

HÆFNISKRÖFUR
¬ Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða  
   reynsla af sambærilegum stjórnunarstörfum
¬ Mjög góð samskipta- og leiðtogahæfni
¬ Rík þjónustulund, sveigjanleiki og fagmennska
¬ Framúrskarandi tölvukunnátta
¬ Útsjónarsemi og lausnamiðuð hugsun
¬ Skipulagshæfni og nákvæm vinnubrögð
¬ Mjög góð enskukunnátta

ÖFLUGUR LEIÐTOGI ÓSKAST

hagvangur.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni

Helstu verkefni:

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skila á starf@redcross.is 
fyrir 26. september.

Rauði krossinn á Íslandi
 leitar að húsverði í 40% starf  

á starfsstöð sína að Efstaleiti 9

Félagsráðgjafi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir stöðu 
félagsráðgjafa lausa til umsóknar. Um er að ræða 100% 
starf. Staðan er laus frá og með 1. nóvember 2018 eða eftir 
samkomulagi.

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga (FSS) annast 
félags- og skólaþjónustu sveitarfélaganna á Snæfellsnesi, 
Snæfellsbæjar, Stykkishólmsbæjar, Grundarfjarðarbæjar, 
Helgafellssveitar og Eyja-og Miklaholtshrepps. 

Í sveitarfélögunum búa tæplega 3.900 íbúar.

Hjá FSS starfa auk forstöðumanns, skólasálfræðingur, tveir 
félagsráðgjafar, tveir þroskaþjálfar, náms- og starfsráðgjafi, 
talmeinafræðingur auk starfsfólks dagþjónustu- og hæfing-
arstöðva og stoðþjónustu sveitarfélaganna.

Umsækjandi skal hafa starfsréttindi félagsráðgjafa.

Verkefni félagsráðgjafa taka til almennrar félags- og 
skólaþjónustu, barnaverndar og stoðþjónustu sveitarfélaga.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.

Skrifleg umsókn tilgreini menntun, starfsferil, 1-2 
umsagnar aðila ásamt prófskírteinum, starfsleyfi og saka-
vottorði berist Sveini Þór Elinbergssyni, forstöðumanni 
sem jafnframt veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 
430-7800, 861-7802 og tölvupósti sveinn@fssf.is 
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ 
Umsóknarfrestur er til 12. október

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. 

Skriflegar umsóknir berist: 
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða 

netfang starfsumsokn@eignaumsjon.is.

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2018.



Össur seeks an ambitious, positive and organized fast learner who is curious to try the latest technology with the ability 

to design, develop and deliver high-quality software.

This individual will be a part of a team of developers, solution architects and technical leads that will focus on 

developing and maintaining Össur mobile applications.

QUALIFICATIONS
• University degree in computer science, engineering or 

comparable education.

• Experience the design and documentation of software 

solutions.

• At least 5 years of experience with mobile development

• Experience working in software development teams

• Extensive knowledge of iOS development

• Knowledge or experience of .Net advantage

• Drive and passion to design, implement and deliver  

a solution from an idea to the last detail

• Innovative mindset and a passion to create great software

• Highly proficient in spoken and written English

• Strong communication skills and a team player

Lead Mobile Developer 

RESPONSIBILITIES
• Technical lead for mobile development

• Design, build and maintain mobile solutions

• Contribute and follow best practises for source control, 

automated build and development processes

Össur seeks a Sustainability Engineer to be part of the R&D Bionic Solutions Electronics team. The Sustainability 

Engineer is responsible for execution and implementation of product support activities, electronic modules maintenance, 

continuous improvements activities and production sustainability efforts.

QUALIFICATIONS
• University degree in engineering – electrical engineering 

preferable

• 3-5 years experience in electronics circuit design, layout 

and manufacturing

• Advanced knowledge of printed circuit board 

manufacturing

• Hands-on experience with Altium designer

• Ability to work in a fast-moving, demanding, and changing 

environment

• Excellent analytical thinking skills

• Autonomy in daily tasks execution and reporting activities

• Proficient computer skills

• Highly proficient in spoken and written English

• Strong communication skills and a team player

Sustainability Engineer - Electronics

RESPONSIBILITIES
• Leads Bionic Solutions electronic platforms maintenance 

activities to ensure sustained production throughout 

their field life

• Interacts with assembly houses to resolve issues 

associated with component obsolescence, component 

availability shortage and quality issues

• Execute and implement design updates required to 

ensure sustained production of electronic platforms

• Supports Bionics Manufacturing Team in 

implementation of continuous improvement activities

• Contribute to new product development projects 

input definition based on knowledge gathered through 

production support activities

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.

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

Application period ends on  

October 1st, 2018. Please apply on 

our website: ossur.is/mannaudur 

under the appropriate position.

For further information contact 

 Human Resources +354 515 1300.



Össur seeks an ambitious, experienced, positive and organized person to lead its Global Support Team as the Global 

Support Manager.

QUALIFICATIONS
• University degree in line with responsibilities of the 

function

• Self-driven but able to collaborate well within the team

• Highly proficient in spoken and written English

• Strong communication skills and a team player

Global Support Manager 

RESPONSIBILITIES
• Coordinates all support effort on a global level

• Responsible for reviewing, advancing and optimizing 

global support processes based on ITIL

• Defines and maintains the SLA that is negotiated with the 

business

• Manages the setup of 1st & 2 level support & coordinates 

with local IT Managers

• Coordinates with dev/infra teams the prioritization of 3‘d 

level support/issues

• Major Incidents global coordinator

• Responsible for release management of new functionality 

(change management)

• Coordinates training & orientation for new technology

• Oversees and maintains technical documentation for the 

operation

• Owns the support platform (Service Desk Jira)

Application period ends on  

October 1st, 2018. Please apply on 

our website: ossur.is/mannaudur 

under the appropriate position.

For further information contact 

 Human Resources +354 515 1300.

Össur seeks a Salesforce Developer which is passionate about developing business critical applications based on the 

Salesforce eco-system. We are a company that uses a wide range of Microsoft & Salesforce solutions (Sales Cloud, 

Service Cloud, CPQ & Pardot currently). On the Salesforce platform we use various technologies including Force.

com (for example Apex, Lightning &Platform Events), Python/Django, NodeJS and .Net Core applications. We develop 

mostly in Vanilla JS but also use frameworks such as React & VueJS. We avoid „not invented here“ mentality and 

embrace emerging technologies. We work with a Lightning Experience only Salesforce environment and develop all new 

features with components in mind. We encourage experiments to be able to drive the platform forward and focus on 

using the right tool for the right job. Developers are encouraged to be Cloud-only.

QUALIFICATIONS
• Experience working with current web technologies

• Curious, challenging and enthusiastic team player attitude

• Experience with DVCS systems such as Git

• Experience with C#, JavaScript/Node, Python, SQL

• Experience with Apex, Lightning, SFDX & Package2

• Highly proficient in spoken and written English

• Strong communication skills and a team player

Salesforce Developer 

RESPONSIBILITIES
• Design, build and maintain Salesforce application

• Contribute and follow best practises for source control, 

automated build and development processes

WWW.OSSUR.COM



Ert þú í leit að framtíðarstarfi?
Vegna aukinna umsvifa óska Hópbílar eftir að ráða jákvæðan og metnaðarfullan starfsmann sem vaktstjóra í akstursdeild fyrirtækisins. 

Akstursdeildin sinnir almennri þjónustu við viðskiptavini Hópbíla hf. auk þess að sinna ýmsum verkefnum er lúta að innri starfsemi félagsins. 
Vakstjóri stjórnar og samhæfir þjónustu fyrirtækis; skipuleggur röð og tímasetningu einstakra þjónustuþátta, nýtingu tækja og mannafla. Hann 
sinnir einnig símsvörun og móttöku viðskiptavina, margháttaðri upplýsingagjöf til viðskiptavina auk ýmissa áhugaverðra verkefna er lúta að innri 
starfsemi fyrirtækisins. Um er að ræða framtíðarstarf. Vinnutíminn er vaktakerfi Hópbíla á hverjum tíma nú: 2-2-3 unnið aðra hverja helgi. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til 28. september og skila skal inn umsókn á atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við  Davíð í síma 599-6014.

Melabraut 18 - 220 Hafnarfirði  - Sími 599-6000

Laus staða hjá Fjársýslu ríkisins 

Hugsar þú í 
lausnum?

Dreymir þig um  

samstarf 
& teymisvinnu?

Eru 

samskipti 

sérsvið þitt?

Er 
nákvæmni 
þér í blóð borin?

Gæti verið að 
uppgjör sé 
millinafnið þitt?

Ertu um borð í 
tæknihraðlestinni?

Fylgir 
þolinmæðin
þér í hvert 
fótmál?

Langar þig að 
koma

 í liðið okkar?

Sérfræðingur á uppgjörssviði

Fjársýsla ríkisins auglýsir lausa stöðu sérfræðings á uppgjörssviði. Um framtíðarstarf 

tækifæri fyrir einstakling sem vill takast á við faglegar áskoranir og spennandi 
framtíðarstarf.

Mánaðar- og ársuppgjör ríkisaðila
Vinna við gerð ríkisreiknings og önnur verkefni í samráði við forstöðumann

Hæfnikröfur
Viðskiptafræðimenntun 
Framhaldsmenntun í reikningsskilum er kostur

Reynsla af uppgjörum og afstemmingum 

Nánari upplýsingar veita:  

 100% 
08.10.2018 

www.starfatorg.is 
Laun skv. gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag 

Leynist 

 

innra með þér?

Stingur þú þér 

á bólakaf í 
afstemmingar?

Fjársýslan er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála. 

Stofnunin veitir fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og ríkisaðila og annast 

ríkissjóðs og tryggir tímanlegar og áreiðanlegar upplýsingar um fjármál ríkisins.

www.       .is

 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng 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 fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



Verkefnastjóri byggingaframkvæmda
Helstu verkefni

Menntun og hæfniskröfur

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

Helstu verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

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. 

Mannverk ehf | Dugguvogur 2, 104 Reykjavík | Sími 519 7100 | mannverk.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018. 

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. 

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.

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.

Erum við að leita að þér? 
Verkefnastjóri óskast til starfa hjá Akraneskaupstað

ATVINNUAUGLÝSINGAR  21 L AU G A R DAG U R   2 2 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8



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

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

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

a

FRAMKVÆMDASTJÓRI  
TÓNVERKAMIÐSTÖÐVAR

Tónverkamiðstöð auglýsir eftir kraftmiklum og drífandi 
einstaklingi í stöðu framkvæmdastjóra. 

Viðkomandi þarf að hafa áhuga og þekkingu á íslenskri 
samtímatónlist, hafa góða skipulagshæfileika og vera mjög 
tæknifær. Um fullt starf er að ræða og miðað er við að ráðið 
sé í stöðuna frá 1. janúar 2019.

Helstu verkefni:

 Ábyrgð og umsjón með öllum 
verkefnum miðstöðvarinnar.

 Ábyrgð og umsjón með 
fjármálarekstri Tónverka-
miðstöðvar.

 Ábyrgð og umsjón með starfs-
mannamálum.

 Samninga og skýrslugerð.
 Áætlanagerð og eftirfylgni 

áætlana sem og vinna við 
stefnumótun.

 Samskipti við erlenda og 
innlenda samstarfsaðila 
s.s. Tónskáldafélag Íslands, 
Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
Landsbókasafn, Íslandsstofa, 
ÚTÓN og ýmsar tónlistar-

hátíðir í samtímatónlist.
 Fjáröflun og umsjón með um-

sóknum vegna styrkveitinga.
 Yfirumsjón með gagnagrunni 

og söluvef miðstöðvarinnar.
 Yfirumsjón með nýskráningu 

tónverka.
 Vinna að kynningu á þeim ver-

kum sem miðstöðin varðveitir 
bæði innanlands og erlendis.

 Tryggja þjónustu og aðgengi 
að þeim tónverkum sem 
miðstöðin hefur á skrá.

 Sjá um heimasíðu miðstöð-
varinnar, vefbúð, samfélag-
smiðla og fréttabréf.

Umsóknarfrestur er til 30. september. 
Nánari upplýsingar á mic.is/is

BÓKARI
Niceland Seafood óskar eftir að ráða drífandi einstakling í starf bókara. Um fullt starf er að ræða.  
Reynsla af bókhaldsstörfum og með góða þekkingu á bókhaldi og uppgjörsvinnu. Leitað er að  
aðila sem er lausnamiðaður, sveigjanlegur, sjálfstæður í vinnubrögðum og hefur áhuga á að starfa  
í kröfuhörðu og lifandi vinnuumhverfi. 

ÞEKKING OG REYNSLA:
 » Æskilegt er að viðkomandi sé viðurkenndur bókari. 

 » Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.

 » Kunnátta í Dynamics NAV æskileg.

 » Góðir samskiptahæfileikar og jákvæðni.

 » Góð enskukunnátta í ræðu og riti.

VERKSVIÐ:
 » Færsla á bókhaldi og afstemmingar.

 » Gerð mánaðarlegra uppgjöra í samstarfi  
 við stjórnendur.

 » Þróa verkferla og vinnulag við bókhaldið  
 í samstarfi við stjórnendur.

 » Reikningagerð og önnur skjalagerð.

 » Ýmis tilfallandi störf.

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018.
Umsóknir ásamt ferilskrá berist á jobs@nicelandseafood.com

Niceland Seafood er útflutningsfyrirtæki í sjávarútvegi sem 
býður upp á fullan rekjanleika á ferskum íslenskum fisk.
www.nicelandseafood.com
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Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks þekkingarsamfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun 
og menningu. Rannís styður þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum 
sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Stofnunin er náinn samstarfsaðili Vísinda- og tækniráðs, en hlutverk Rannís 
er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd Vísinda- og tæknistefnu ráðsins. Stofnunin 
leggur áherslu á samstarf stjórnvalda og hagsmunaaðila.

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Rannís óskar eftir skjalastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til klukkan 12 á hádegi þriðjudaginn 2. október 2018

Skjalastjóri óskast
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Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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---- ÚTBOÐ ----

 Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:
ÆGISGARÐUR 5

Helstu magntölur eru:
7 Söluhús úr timbri og stáli smíðuð á verkstæði og flutt á 
verkstað 360 m²

 Geymsluskúrar úr timbri 55 m²
 Skyggni úr timbri 77 m²
 Timburpallar 700 m²
 Jarðvinna   1.000 m³
 Forsteyptar sökkuleiningar 115m²
 Stálgrindur húsa 34 tonn
 Frárennslislagnir  330 metrar

Útboðsgögnin verða afhent á rafrænu formi endur- 
gjaldslaust hjá Yrki arkitektum. Hafa skal samband við 
skiptiborð í s: 5526629 eða í póstfang asdis@yrki.is frá og 
með miðvikudeginum 26. september n.k.

Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf., Tryg-
gvagötu 17, fyrir fimmtudaginn 4. oktober 2018 klukkan 
10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og tíma. Verklok 
eru 30.apríl, 2019. 

Auglýsing um sveinspróf

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í desem-
ber, janúar, febrúar og mars ef næg þátttaka næst:

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn í desember 
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

Í byggingagreinum í des/jan.  
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 2018

Í málmiðngreinum í febrúar/mars.  
Umsóknarfrestur til 15. janúar 2019

Í snyrtifræði í febrúar/mars.  
Umsóknarfrestur er til 15. janúar 2019 

Í bíliðngreinum í janúar/febrúar.  
Umsóknarfrestur er til 1. desember 2018

Í hársnyrtiiðn í febrúar/mars.  
Umsóknarfrestur til 15. janúar 2019.

Nánari dagsetningar verða birtar á heimasíðu IÐUNNAR 
fræðsluseturs jafnóðum og þær liggja fyrir 

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

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

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

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

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

 Hestháls 14 - Breyting á húsnæði Strætó 
– útboð nr. 14326.

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

RARIK 18009
12kV rofabúnaður

ÚTBOÐ

Útboð

Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „ONIK-2018-08 
Shell and tube heat exchangers“

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/utbod

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, föstudaginn 26.10.2018 kl. 11:00.

ONIK-2018-08 22.09.2018

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Varmaskipta

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

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

Umsjónarmanni véla
Við leitum að 

Nánari upplýsingar um starfið veitir: 

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

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

Menntun og reynsla
Sveinspróf í raf- eða vélvirkjun
Iðnmeistarapróf er kostur

ikil þekking og reynsla er metin  
   ef námskröfur eru ekki uppfylltar

Hæfniskröfur
Öguð og nákvæm vinnubrögð
Frumkvæði í starfi
Góðir samskiptahæfileikar
Góð íslenskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 26. september 2018.

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

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

Kjartan Flosason í síma 580 1212 eða hjá kjartan@postur.is

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Logafold 149
112 Reykjavík
5 Svefnherbergja parhús

Stærð: 248,1 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1988

Fasteignamat: 72.450.000

Verð: 82.900.000

Virkiega fallegt og vel skipulagt parhús með tvöföldum bílskúr á friðsælum stað innst í botnlanga í  Grafarvogi.
Húsið  er  staðsteypt  og  klætt  með  timbri.  þrjár  stofur,  fimm  svefnherbergi,  tvö  baðherbergi.  Þvottahúsi,
geymslu og háalofti. Tvöfaldur bílsúr og á þaki bílskúr eru stórar garðsvalir með fallegu útsýni og heitum potti.
Eldhús með vandaðari innrétting og eldunareyju með gaseldavél. Granitborðplötur og borðkrókur. Innbyggður
ískápur og uppvottavél.  Þvottahús er inn af eldhús og útgengi út á hellulagða verönd. Borðstofa og stofa er
björt og samliggjandi sólskála með stórum gluggum. Parket á stofu en nátturuflísar á sólstofu.
Herbergi  mjög  rúmgott  með  fataskáp  og  gluggum  á  tveimur  hliðum.  Barnaherbergi  minna  með  fataskáp.
Baðherbergi er flísalagt og með innréttingu og stórum flísalögðum sturtuklefa, veggsalerni. Tvöfaldur bílskúr.
Sjónvarpsstofa  rúmgóð og útgengi  út  á  garðsvalir  með heitum potti  og viðhaldslitlu  pallaefni.  Hjónaherbergi
stórt ásamt vinnurými. Tvö önnur herbergi bæði rúmgóð og með pataskápum . Baðherbergi á efri hæð tilbúið
til innréttinga.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 24 Sept Kl.18.00-18.30

8226800

Garðsstaðir 39
112 Reykjavík
Fallegt einbýli á góðum stað

Stærð: 118,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 57.700.000

Verð: 75.800.000

RE/MAX Senter  kynnir;  Virkilega fallegt  og  vel  skipulagt  einbýli  á einni  hæð ásamt bílskúr  við Garðsstaði  í
Grafarvogi. Húsið er í mjög góðu ástandi og nýsmíðaðir timburpallar ásamt skjólveggjum í garði sem er allur
hinn snyrtilegasti. Hellulagður að framan ásamt blómabeðum. Fjölmörg hellulögð bílastæði bæði fyrir framan
hús.  Forstofa;  Með  flísum  og  fataskáp  sem  er  extra  djúpur  (skóskápur  fyrir  innan)  Gestasnyrting;  Inn  af
forstofu.  Flísalagt  gólf  og  upphengt  salerni.  Eldhús  með  fallegri  viðarinnréttingu  og  viðar  borðplötum,
keramikhelluborð og háfur. Ofn í vinnuhæð og tvöfaldur tvöfaldur ískápur sem getur fylgt. Stofa og borðastofa
er björt og með útgengi út verönd. Hjónaherbergi er rúmgott og bjart með fataskápum og útgengi út á verönd.
Barnaherbergi  eru  tvö  og  er  annað  þeirra  stúkað  af  frá  stofu.  Baðherbergi:  Með  baðkari  og  sturtuklefa,
innréttingu og handklæðaofn og veggsalerni.  Þvottahús/geymsla; Innangengt frá baðherbergi. Ljósar flísar á
gólfi. Bílskúr; Innangengt frá þvottahúsi. Ný bílskúrshurð.
Golfvöllurinn á Korpúlfstöðum í göngufæri.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Bókið skoðun í síma 822 6800 

8226800

Hrafnhólar 4
111 Reykjavík
Laus ið kaupsamning

Stærð: 76,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Fasteignamat: 26.900.000

Verð: 33.900.000
RE/MAX Senter kynnir; 3ja herbergja íbúð á annari hæð í barnvænu hverfi í Hrafnhólum 4."Laus við
kaupsamning". Andyri með fataskáp.Eldhús með snyrtilegri innrétting,góðu borð og skápaplássi.
Borðkrókur og parket á gólfi. Nýlegir efri skápar og vifta. Stofa er rúmgóð og björt með útgengi út á
suðursvalir.Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Baðkari með sturtuaðstöðu. Innrétting og
þvottaélaaðstaða Hjónaherbergi er rúmgott með fataskápum. Geymsla ásamt hjóla og vagnageymslu á
jarðhæð.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Laugardag 22 sept. kl. 17.00-17.30

8226800

Friggjarbrunnur 18
113 Reykjavík
2ja herb. Falleg íbúð í Úlfarsárda

Stærð: 76,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 32.500.000

Verð: 37.900.000
Virkilega falleg 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi ásamt stæði í opinni bílageymslu.
Eldhús með góðu skápa og borðplássi. Stofa og borðstofa í alrými og útgengi út á svalir. Herbergi
ásamt stóru fataherbergi. Baðherbergi með fallegri innréttingu og flísalagt í hólf og gólf. Upphengt
salerni og sturta. Góð þvottaaðstaða með miklu borðplássi. Geymsla á jarðhæð. Snyrtileg sameign
með hjóla og vagnageymslu. Falleg eign í nágrenni við Úlfarsfell, Reynisvatn og Hafravatn. Eign sem
vert er að skoða.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Mánudag 24 sept kl. 17.00-17.30

8226800

Hraunbær 132
110 Reykjavík
3ja herb endurnýjuð íbúð

Stærð: 95,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 31.350.000

Verð: 39.900.000
Falleg endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í Hraunbæ. Eldhús með nýrri hvítri innréttingu og
nýjum heimilistækjum. Baðherbergi með nýjum flísum á gólfi og veggjum, upphengt salerni, stór
flísalögð sturta og ný innrétting. Björt stofa með útgengi út á suðursvalir og fallegu útsýni. Rúmgott
hjónaherbergi og barnaherbergi með fataskáp.  Ný gólfefni er á allri íbúðinni, rafmagn er allt yfirfarið
með nýjum tenglum og rofum. Geymsla ásamt hjóla/vagnageymslu og þvottahúsi á jarðhæð húsins.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Laugardag 22 sept kl.16.00-16.30

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

8226800

899 6753

Friggjarbrunnur 53
113 Reykjavík
3 og 4ja herb íbúðir í Úlfarársdal

Stærð: 103 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2016
Fasteignamat: 41.000.000

Verð: 44.900.000
Fallegar 3ja og 4ja herbergja íbúðir í fimm hæða lyftuhúsi við Úlfarsárdal.
Íbúðirnar eru allar tilbúnar með innréttingum frá HTH og gólfefnum frá Húsasmiðjunni. Íbúðirnar eru
allar með flísalögðu þvottahúsi. Baðherbergi er flísalagt með innréttingum, veggsalernum og sturtu.
Ýmist tvö eða þrjú svefnherbergi með fataskápum. Myrkunnargluggutöld í svefnherbergjum og skreen
gluggatjöld í stofu ásamt ljósakúplum. Hverfið er í hraðri uppbyggingu, skólar og leikskólar ásamt
íþróttafélaginu Framm.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Laugardaginn 22 Sept kl. 14.00-14.30 

8226800



Sóltún 28
105 REYKJAVÍK

Mjög rúmgóð og vel skipulögð þriggja 
herbergja íbúð á 4. hæð í lyftublokk við Sóltún 
28 í Reykjavík. Fallegt útsýni, góðar suð-vestur 
svalir.

STÆRÐ: 80,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

44.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Skeiðarás 8
210 GARÐABÆR

Snyrtilegt ný málað og mikið endurnýjað iðnaðarhús. 
Húsnæðið skiptist í sal, með innkeyrsluhurð, sem er 151,1 

skrifstofa og starfsmannaaðstaða sem eru 50,4 fm. 

STÆRÐ: 201,5 fm IÐNAÐARHÚS   HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Sléttuvegur 15
103 REYKJAVÍK

Rúmgóð þriggja herbergja íbúð í vinsælu húsi fyrir 55 ára. 

líkamsræktaraðstaða, heitur pottur, sauna og starfandi 

húsvörður. Laus til afhendingar!

STÆRÐ: 95,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

46.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Frakkastígur 14
101 REYKJAVÍK

Mjög falleg og vel skipulögð sérhæð í glæsilegu 
húsi. Sérinngangur. Eignin er á jarðhæð. 
Tæplega þriggja metra lofthæð, mikið 

STÆRÐ: 91 fm SÉRHÆÐ      HERB: 3

51.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Selvogsgrunn 18
104 REYKJAVÍK

Dásamlegt einbýli í einni eftirsóttustu götu hö-
fuðborgarinnar. Stórar stofur, skjólgóðar suður 
svalir og fallegur pallur. Friðsæl staðsetning í 
göngufæri við Laugardalinn. 

STÆRÐ: 254,1 fm EINBÝLI       HERB: 7

TILBOÐ
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

Þingvað 9
110 REYKJAVÍK

Sérlega glæsilegt einbýlishús á einni hæð. Frábær 

staðsetning í nálægð við ósnortna náttúruna og einnig 

við skóla og leikskóla. Hönnun hússins er fjölskylduvæn 

með rúmgóðu alrými með 3,4 m lofthæð.

STÆRÐ: 252,2 fm EINBÝLI       HERB: 6

113.000.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Ferjuvað 13
110 REYKJAVÍK

Rúmg íbúð á jarðhæð með sérinngangi ásamt 
stæði í bílageymslu. Stutt í skóla, leikskóla og 
útivistarsvæði Heiðmörk, Elliðavatn og 
Rauðavatn. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 101,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    23. sept 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    23. sept 16:00 – 16:30

BÓKIÐ SKOÐUN

Sléttahraun 16
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög mikið endurnýjað einbýli. Möguleiki á 
aukaíbúð. Einbýlishús að Sléttahrauni 16 í Haf-

STÆRÐ: 232,2 fm EINBÝLI       HERB: 7

81.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    23. sept 14:30 – 15:00



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

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

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

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

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

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

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 823-4969

Línakur 1 – 210 Garðabær
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 25. SEPTEMBER KL. 17:00 – 17:30
Glæsileg og björt 4ra herbergja 121,7 fm. ústýnisíbúð á 2. hæð 
í sexbýli með sérinngangi. Eldhús með eyju opið við stofu. 
Suðursvalir og æðislegt útsýni yfir Garðabæ. Frábær eign á 
eftirsóttum stað.  Verð: 59,9 millj.

Stóragerði 16 – 108 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 26. SEPTEMBER KL. 17:00 – 17:30
Rúmgóð og falleg 5 herbergja 99,2 fm. íbúð, tvær sérgeymslur. 
Suðvestur svalir. Möguleiki á að búa til annað svefnherbergi eða 
stækka stofuna enn meira. Göngufæri í Kringluna, alla þjónustu 
og skóla. Verð: 42,9 millj. 

Jökulgrunn 11 – 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 25. SEPTEMBER KL. 17:00 – 17:30 
Mjög fallegt 85,1 fm. raðhús á einni hæð fyrir 60 ára og eldri. Úr 
stofu er útgengt í fallegan sérgarð í suðvestur. Einnig er garður 
framan við húsið sem snýr í suðaustur. Eftirsóttur staður nærri 
Laugardalnum. Eignin er laus við kaupsamning. Verð: 52,9 millj.

Hraunbær 120 – 110 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24. SEPTEMBER KL. 17:00 – 17:30
Rúmgóð og falleg 117 fm. 5 herbergja íbúð á 3. hæð með 
sérgeymslu í fjölskylduvænu hverfi. Stutt í skóla, leikskóla, íþróttir, 
verslun og þjónustu. Náttúruperlan Elliðadalur í göngufæri.
Verð: 39,6 millj. 

Bugðulækur 11 – 105 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24. SEPTEMBER KL. 17:00 – 17:30
Björt og falleg 4ra herbergja 111,5 fm. íbúð á 2. hæð. Fyrir aftan 
hús er opið svæði með leiktækjum. Eignin er mjög vel staðsett 
með skóla, Laugardalinn og alla þjónustu í nærumhverfi. Falleg 
eign sem vert er að skoða. Verð: 54,9 millj.

Laxatunga 107 – 270 Mosfellsbær
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 13:00 – 13:30
Einstaklega vel skipulagt og vandað fjölskylduhús. Húsið er 178,4 
fm., 5 herbergja raðhús með innbyggðum bílskúr og palli. Húsið 
afhendist tilbúið til innréttinga með grófjafnaðri lóð.
Tilboð óskast. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsileg raðhús með innbyggðum bílskúr á frábærum 
stað í Mosfellsbæ. Eignirnar eru ein staklega vel skipu-
lagðar og stórir gluggar á efri hæðum eignanna hleypa 
góðri birtu inn. Stórar svalir sem bjóða upp á einstakt 
útsýni. 

Húsin eru skráð 206,1 fm. skv. Fasteignamati Ríkisins. 

Eignirnar skilast tilbúnar til innréttinga skv. skilalýsingu. 

Lóðarfrágangi og frágangi á bílastæðum verður lokið  
fyrir 30. september 2018. 

Sami byggingaraðili er með raðhúsið Uglugata 14-20  
í byggingu. Hægt er að festa kaup á þeim eignum sem 
munu afhendast 15. október á sama byggingarstigi og 
Uglugata 6-12.

Verð: Frá 61,9 millj. 

SÖLUSÝNING VERÐUR 
MIÐVIKUDAGINN 26. SEPTEMBER KL. 17:45 - 18:15

SÖLUSÝNING

UGLUGATA 6-12 - 270 MOSFELLSBÆR

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

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

Bókaðu skoðun hjá Garðari í síma 898-0255 eða hjá Kristjáni í síma 867-3040. 



BARMAHLÍÐ 55 REYKJAVÍK.
OPIÐ HÚS SUN. 23 SEPT. KL 13:00 TIL 13:30 
Um er að ræða Falleg 142,1 fm. 5 herbergja neðri sérhæð með bílskúr. 
Komið er inn í flísalagða forstofu, innan forstofu er rúmgott svefnher-
bergi. Hjónaherbergið með parket á gólfi. Svefnherbergi, parket á gólfi. 
Stofa/borðstofa eru samliggjandi með rennihurð á milli og er auðvelt 
að breyta í svefnherbergi. Falleg eign með miklum mögleikum í góðu 
þríbýlishúsi með fallegum garði. Verð. 59,9 milljónir.

STRANDGATA 31-33 HAFNARFJ.
VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 16:00 TIL 17:00 
Um er að ræða glæsilegar eignir á þessum frábæra stað í hjarta Hafnarfjarðar. Í íbúðunum er dyrasímakerfi með myndavél og reykskynjarar fylgja 
uppsettir.  Forstofu, baðherbergi, 1 – 2 svefnherbergi, eldhús / stofu, suður eða norður svalir, sér geymsla innan sameignar. Gólfefni: Grábæsað eikar-
parket á öllum rýmum nema baðherbergi þar eru steinflísar. Innréttingar: Frá HTH innréttingum.
Stærðir frá. 65,9 fm. til 98,5 fm. Verð frá bilum kr. 36,8 – 56,9 milljónir.

TÓNAHVARF 6
Tónahvarf 6 er á einstaklega stórbrotna útsýni yfir höfuðborgarsvæðið 
og Esjuna. Bilin eru 16 en það er hægt að sameina fleiri bil eftir þörfum.
Húsið verður tilbúið í desember 2018. Húsið er staðsteypt, fylltmúrað 
að utan og múrað að innan. Hiti, vatn og rafmagn komið inn. Múrað og 
málað en ein yfirborðsumferð eftir.  Milliloft klárt og gólf slípað. Húsið 
verður málað í ljósum lit. Stærðir í fermertum frá. 136,3 fm. til 191.1 fm.
Verð frá bilum kr. 36,8 – 52,9 milljónir.
Benedikt s.  661 7788

KRÍUÁS 19, HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS SUN. KL 15:00 TIL 15:30 2 hæð, 2 íbúð til hægri
Falleg fjögurra herbergja íbúð á annari hæð i litlu fjölbýli í Áslandi 
Þrjú góð svefnherbergi, eldhús og stofa opið rými, fallegt útsýni. 
Flísalagðar svalir. Þetta er björt og falleg eign þar sem stutt er í skóla, 
leikskóla, íþróttir og aðra  þjónustu. Eign sem vert er að skoða, ath. laus 
við undirritun kaupsamnings.  
Gott verð - 42,9 millj.
Benedikt s.  661 7788

ÁLFHOLT 22, HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS SUN. 23. SEPT. FRÁ KL 14:00 – 14:30
Fallega 8 herbergja 179,9 fm, efri sérhæð á tveimur hæðum, einstakt 
útsýni.  Hér erum við að ræða um einstaklega góða eign með miklum 
möguleikum fyrir stóra fjölskyldu. Fjögur svefnherbergi þar af er stór 
hjónasvíta, auðvelt að bæta við tveimur svefnherb.  Falleg eign sem vert 
er að skoða með miklum möguleikum. Gott verð - 59,9 millj.
Benedikt s.  661 7788

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Benedikt
Ólafsson
Lögg.  fasteigna,- 
og skipasali.

s.  661 7788

Ef það er eitthvað sem ég get gert  
fyrir þig í sambandi við kaup eða  
sölu á fasteign þá er mín ánægja  
að vera  fasteignasali þinn eða þinna.

HEILINDI – DUGNAÐUR  – ÁRANGUR

Til sölu 67,3 fm einbýlishús auk 88 fm vélageymslu og þremur litlum gistihúsum 

Einbýlishús, 2 herbergja, byggt úr timbri árið 1995 á eignarlandi sem er um 1 hektari. Eldhús 
er með nýlegri innréttingu ásamt heimilistækjum. Vélageymsla með innkeyrsluhurð og mikilli 
lofthæð, byggt 2006. Þrjú gistihús sem eru leigð út til ferðamanna. Verð 47,5  milljónir. 

Íbúðaeignir - Síðumúla 13, 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.ibudaeignir. is  

Jón Óskar Karlsson

Löggiltur fasteignasali
693 9258

jonoskar@ibudaeignir.is

Fasteignamiðlun

ÁSAHRAUN, FLÓAHREPPI

   

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

Við bjóðum uppá:ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

NÝTT Í ÚLFARSÁRDAL

Sjafnarbrunnur 5 – 19
113 REYKJAVÍK
Mjög vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum í rísandi hverfi. Húsin eru frá 219,9 fm upp í 230,5 fm með 
innbyggðum bílskúr. Húsin skiptast m.a. í stofu, eldhús, þvottahús, fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi. 
Húsunum verður skilað fullbúnum að utan með hellulögðu bílaplani en tilbúnum til innréttinga að innan. 

Verð frá 73,5 m.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23. SEPTEMBER MILLI KL. 13.00 OG 14.00

ÚTSÝNI ÚR FLESTUM HÚSUNUM

FULLMÁLAÐ OG FRÁGENGIÐ RAFMAGN 
GÓLFHITIFULLFRÁGENGIN LÓÐ

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

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

Höfðatorg
BRÍETARTÚN 9-11 / 105 REYKJAVÍK
Glæsilegar íbúðir í tveimur lyftuhúsum á frábærum stað við Höfðatorg. Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt 
og notalegt umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar með stórum gluggum, ljósum veggjum og gólfhita sem veitir 
góðan yl á köldum dögum.
Stærð íbúða er frá 59 – 240 fm.

DÆMI:
2ja herb. verð frá 43,9 millj. / stærð frá 59,7 fm
3ja herb. verð frá 58,9 millj. / stærð frá 97,7 fm
4ra herb. verð frá 75,9 millj. / stærð frá 130,4 fm

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 22. SEPTEMBER MILLI KL. 13.00 OG 13.45

SÝNINGARAÐSTAÐA SUÐVESTAN MEGIN Á JARÐHÆÐ

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

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



FRÍTT
VERÐMAT

OPIÐ HÚS

SMYRLAHEIÐI 41 810 HVERAGERÐI

Bjart og rúmgott 4ra herbergja endaraðhús 
með stæði í lokaðri bílageymslu.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Mikil lofthæð, nýtt parket og er húsið 
allt nýmálað að innan. Nýjar gardínur og að auki sólarfilmurí stofu.

Gott aðgengi fyrir fatlaða, rennihurðir eru á öllum rýmum 
nema einu herbergi. Virkilega vönduð og falleg eign.

Ég, Þórdís Davíðsdóttir löggiltur fasteignasali mun taka á 
móti gestum á sunnudaginn 23. september kl.13:30 - 15:00.

 39.900.000   4 herb.   122,6 fm

KVÍSLARTUNGA 72 - 76 270 MOSFELLSBÆR

Glæsilegt tveggja hæða raðhús
Ný og glæsileg 215fm fimm herbergja raðhús á tveimur 
hæðum að Kvíslartungu í Mosfellsbæ.

Vandað og vel byggt hús, staðsteypt, einangrað að utan, 
viðhaldslítið, hallandi þak.

Afhendist fullbúið að utan, bílaplan frágengið með 
snjóbræðslu. Tilbúið til innréttinga að innan.

Falleg eign með fallegu útsýni.

 69.900.000   5 herb.   215,2 fm

oddur@fr.is782 9282

OPIÐ HÚS
SUNNUDAG 13.30-15.00

FRÁ KLUKKAN OPIÐ HÚS
SUNNUDAG 15.00-16.00

FRÁ KLUKKAN23
SEPT

23
SEPT

Oddur Grétarssonthordis@fr.is862 1914Þórdís Davíðsdóttirwww.fr.is

BYGGINGAFÉLAGBYGBYGBYGGINGINGINGAFGAFGAFÉLAÉÉLAÉLAGGG
MÁNALIND

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Sunnudaginn 23. september  frá 14:00 - 15:00

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020

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
Afhending í október/nóvember 2018
Allar nánari upplýsingar á staðnum verið velkomin

Guðbjörg Guðmundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

 
 

Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

 
 



519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

FRAKKASTÍGSREITUR

STÆRÐ FRÁ:

56.5-178.3m2

VERÐ FRÁ:

41.9M

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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.

OPIÐ HÚS 
SUNNUDAGINN 23. SEPTEMBER

MILLI KL. 13:00-14:00

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

Gunnlaugur 
Þráinsson
löggiltur 
fasteignasali
844 6447
gunnlaugur@fastborg.is

VERÐ:
125.9M

ÍBÚÐ

VATNSSTÍGUR 20-22 101 REYKJAVÍK

3 HERB. 173.3m2 5. HÆÐ

LAUS STRAX - STÆÐI Í BÍLASKÝLI

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

Opið hús Mán. 24. sept. frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
79.9M

JÖRÐ

KVERNGRJÓT DALABYGGÐ

300 HEKTARAR MIKIL TÆKIFÆRI

EIGNASKIPTI MÖGULEG - TVÖ ÍBÚÐARHÚS

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

VERÐ
TILBOÐ

RAÐHÚS

FELLAHVARF 24 203 KÓPAVOGI

4 HERB. 163m2 GLÆSILEGT ÚTSÝNI

ENDARAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

Opið hús Sun. 23. sept. frá kl. 14:00-14:30

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

VERÐ:
112M

EINBÝLISHÚS

KVÍSLARTUNGA 42 270 MOSFELLSBÆR

5 HERB. 255.7m2

TVÖFALDUR BÍLSKÚR 41.8 m2

Opið hús Sun. 23. sept. frá kl. 14:00-14:30

VILBORG G. HANSEN 895 0303

BÍLSKÚR FYLGIR

VERÐ:
64.9M

PARHÚS

HRAUNBÆR 81 110 REYKJAVÍK

7 HERBERGI 162m2

PARHÚS Á EINNI HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

Opið hús Þrið. 25. sept. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
95.9M

PARHÚS

EINARSNES 30 107 REYKJAVÍK

6 HERB.

HANNAÐ AF SIGVALDA THORDARSON

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

221.2m2 GLÆSILEGT PARHÚS

Opið hús Mán. 24. sept. frá kl. 17:15-17:45



Með þér alla leið

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

OPIN HÚS um helgina

.       

28,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 23. sept. kl. 16:00 - 16:30

Íbúð á efstu hæð, 2ja herbegja 

Svalir með útsýni 

Uppgerð íbúð

Hraunbær 176
110 Reykjavík

.       

49,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 23. sept. kl. 17:00 - 17:40

Mikið endurnýjuð og vel skipulögð 

Sér garður í suður og svalir í norður 

Þrjú góð svefnherbergi 

Austurströnd 6 
170 Seltjarnarnes

.       

55,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 23. sept. kl. 14:00-14:40

Bílskúr að stærð 30,8 fm, snjóbræðsla 
Íbúðin á annarri hæð í litlu fjöleignahúsi  
Góðar innréttingar, samræmt heildar útlit 

Útgengt út á suðursvalir úr stofu 8,5 fm
Sjávarútsýni - Bátahöfn 
Þvotthús innan íbúðar

Básbryggja 15
110 Reykjavík

.       

54,7 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 23. sept. kl. 13:00 - 14:00

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð með bílskúr 
á Snorrabraut Íbúðin er 90,2 fm þriggja 

Laus við kaupsamning 
Húsvörður

Snorrabraut 56b
105 Reykjavík

.       

39,7 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 23. sept. kl. 14:00 - 14:30

Parhús sem er 147 fm á stórri lóð 

Bílskúr er nýttur sem stúdíóíbúð  
  3 svefnherbergi eru í aðalhúsinu 

Flísar og gólfhiti 

Grímsholt 1
250 Garður

.       

68,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 23.sept. kl. 15:00-15:40

Nýlegt, vel skipulagt raðhús á einni hæð  

4 góð svefnherbergi 

Góð timburverönd og suðurgarður 

Vogatunga 92
270 Mosfellsbær

.       

37,5 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 22. sept. kl. 15:00-16:00

Báðar eignir til sölu í þessu fallega tvíbýlishúsi  
120 fm 4ja herbergja á 2. hæð, og  
100 fm rúmgóð 3ja herbergja á jarðhæð 
Eignin hefur verið mikið endurbætt  
að utan sem innan
Húsið er skemmtilega staðsett með mikla 
víðáttu, útsýni og opin svæði 
Stutt í leikskóla, skóla ásamt verslun  
og þjónustu 

Tjarnargata 4
260 Reykjanesbær

.       

57,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 23. sept. kl. 15:30 - 16:00

Rúmgóð og falleg 4ra herb. íbúð, 133,5 fm 
 

innst í botnlanga 
Stórt opið stofu og eldhúsrými,  
stórar sólríkar svalir 
Sjónvarpshol, þrjú góð svefnh, baðherb.  
og sér þvottahús 
Flott eign á þessum eftirsótta stað

Sólarsalir 6
201 Kópavogur

Nánari upplýsingar:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Bjarnadóttir,  aðstm. fasteignasala
hronn@miklaborg.is sími: 663-5851

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

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita:

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Bjarnadóttir,  aðstm. fasteignasala
hronn@miklaborg.is sími: 663-5851

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Tilbúnar til afhendingar vandaðar  
2ja og 3ja herbergja íbúðir með 
frábæru útstýni til sjávar og fjalla

Fullbúnar íbúðir án gólfefna  
í stofu og herbergjum

Vönduð AEG tæki í eldhúsi  
m.a. ísskápur og uppþvottavél

 
til viðbótar við uppgefna fermetra

Grandavegur 42  
- Perla í vesturbænum -
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42 C

42 B

42 A

0101 0102 0103 0104

0201 0202 0203 0204

0301 0302 0303 0304

0401 0402 0403 0404

0501 0502 0503 0504

0601 0602 0603 0604

0701 0702 0703 0704

0801 0802 0803 0804

0901 0902 0903

íbúðir við Grandaveg 42C

0101 0102 0103 0104

0201 0202 0203 0204

0301 0302 0303 0304

0401 0402 0403 0404

0501 0502 0503 0504

0601 0602 0603 0604

0701 0702 0703

íbúðir við Grandaveg 42B

0101 0102 0103 0104

0201 0202 0203 0204

0301 0302 0303 0304

0401 0402 0403 0404

0501 0502 0503 0504

0601 0602 0603

íbúðir við Grandaveg 42A

íbúð seld íbúð til sölu

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is SÖLUMENN Á STAÐNUM -  ÁHUGASAMIR VELKOMNIR

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 23.sept. kl. 14:00 - 15:00



Bæjarlind 14  |  201 Kópavogur  |  660 7761  |  tingholt.is

Stefán
Lögg. fasteignasali
S: 660 7761  
stefan@tingholt.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23. SEPTEMBER FRÁ KL 17:30-18:00
Stórglæsileg 4ra herbergja íbúð með óvenju rúmgóðum herbergjum, 
2 svölum og stæði í bílageymslu. Íbúðin getur verið laus við 
kaupsamning. Allar frekari upplýsingar veitir Stefán í síma 660-7761 
eða stefan@tingholt.is Verð: 53.9 m

Naustabryggja 4, 3. hæð

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

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

Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Steinar S. Jónsson
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

Réttarbakki 21. Reykjavík

Opið hús mánudag 24 sept. Kl: 17:15-17:45
Mjög gott og vel við haldið 211 fm raðhús
Með 4-5 svefnherbergjum og innb. Bílskúr.
Verð  69.9 millj.

Vesturberg 37. Reykjavík
  

Opið hús mánudag 24 sept. Kl: 17:15-17:45
Snyrtilegt og fallegt endaraðhús með bílskúr 
samtals 249,1 fm á góðum stað í Breiðholti.  
verð 68,9 millj.

Hlíðarhjalli 10. Kópavogur

Opið hús þriðjudag 25. sept. kl: 17:15-17:45
Falleg 122,6 fm penthouse 3ja íbúð með bílskúr 
á besta stað í Kópavogi. Frábært útsýni!  
Verð 52.9 millj.

Mosarimi 55. Reykjavík
  

Opið hús þriðjudag 25. sept.  Kl: 17:15-17:45
Mjög snyrtilegt og gott 158.5 fm endaraðhús m/
heitum potti. Innb. bílskúr 26,8 fm. Auk 23,5 fm 
sólstofu. Samtals 182 fm. 
Verð 71.9 millj

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BOÐAÞING 18 - 20, KÓPAVOGI

Garðatorg eignamiðlun kynnir til sölu nýtt lyftuhús 
með stæðum í bílgeymslu við Boðaþing 18-20. 

Til sölu glæsilegar nýjar fullbúnar 2ja – 3ja herbergja íbúðir með og án stæði í bíla- 
geymslu  Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum, gluggatjöldum, ísskáp og uppþvot-

tavél. Stutt í þjónustumiðstöð Das við Boðaþing. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu í s: 545 0800

Verð frá 45 – 65 mílljónir 

TIL AFHENDINGAR STRAX - FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

SÖLUSÝNING
Sunnudaginn 23. september frá kl: 13:00-14:00

Atvinnuhúsnæði 
Spennandi tækifæri í Mosfellsbæ

Byggingafyrirtæki undirbýr hönnun og byggingu atvinnu-
húsnæðis við Desjamýri í Mosfellsbæ.  

Byggingaréttur lóðar er 2440 fm og grunnflötur húss allt að 
1.300 fm. Möguleiki á mikilli lofthæð eða byggingu á tveimur 
hæðum. Húsið afhendist í einu lagi eða smærri einingum, 
fullbúið eða skemmra komið. Hér er tækifæri til að vera með 
frá byrjun og laga bygginguna að eigin þörfum.

Við Desjamýri og nágrenni er léttur iðnaður, geymslu- og 
lager húsnæði. Stutt er í umferðaræð sem tengir höfuð borgina 
og landsbyggðina. Hentar fyrir margvíslega starfssemi.

Áhugasamir sendi tölvupóst á desjamyrin@gmail.com

Mjög snyrtilegt ca. 80 m² iðnaðar- og 
geymsluhúsnæði til leigu. Á jarðhæð er 

rúmlega 55 m² salur.
Háar og gönguhurð.

Nýlega innréttað u.þ.b. 25 m² 
milliloft með skrifstofu- og kaffiaðstöðu, 

snyrtingu og geymslu.
í boði.

Allar nánari upplýsingar veitir Björn í 
eða á Ánægðir viðskiptavinir  

eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

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



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  

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka
benedikta@landmark.is 
Sími. 512.4900

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

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

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

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

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

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

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

Landmark leiðir þig heim!landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

ÚLFARSBRAUT 42 – 113 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
-Glæsilegt 204 fm parhús á tveim hæðum á útsýnisstað.
-Veglegt eldhús með vönduðum innréttingum og tækjum.
-Vandaður frágangur á allri eigninni, HTH-innréttingar.
-Útsýnis-svalir og mjög vel frágengin lóð 
-Rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi innaf.
-Í eldhúsi er ranít-steinn í borðplötum.
V. 88.9 millj.                                                             Sveinn s. 6900.820

MIÐVANGUR 129 – 220 HFJ.

BÓKIÐ SKOÐUN
-Fjölskylduvænt og vel skipulagt raðhús á 2.hæðum alls 188 fm.
-Rúmgóðar stofur / 4 svefnh.., búið að endurnýja aðalbaðherb.
-Afgirt suður-verönd, heitur pottur. Innbyggður rúmgóður bílskúr.
-Ca. 35fm svalir sem bjóða uppá möguleika.
-Stutt í alla þjónustu, skóla, íþróttar og útivistarsvæði.
GETUR VERIÐ LAUST FLJÓTLEGA
V. 68.9 millj.                                                              Sveinn s. 6900.820

ÁSAKÓR 1 – 203 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN
-Fjögurra herb., alls 157 fm íbúð á 2.hæð
-Þrjú svefnherb., rúmg.stofa, opið eldhús
-Rúmgóðar suður-svalir
-Rúmgott baðherb. / þvottaherb., innan íbúðar
-Bílskúr með íbúð sem er 20.5 fm
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 55.9 millj.                                                             Sveinn s. 6900.820

HOLTSGATA 19 - 101 RVK.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24. SEPT KL 17:30 – 18:00 
- 103,2 fm 4ra herbergja íbúð.
- Tvö svefnherbergi, tvær stofur.
- Fallegt útsýni.
- Íbúðin getur verið laus fljótlega. 
- Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign.
- Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu.
V. 48,9 millj.                                                             Andri, s. 690 3111 

AUSTURKÓR 42, 203 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS FIMMTUDAG 27. SEPT KL 17:00 -17:30
- Nýlegt 2ja hæða einbýli með bílskúr á frábærum stað. 
- Sérsmíðaðar innréttingar, aukin lofthæð, arinn og fallegt útsýni. 
- Fjögur svefnherbergi, fataherbergi og tvö baðherbergi. 
- Vönduð Chef tæki frá Samsung í eldhúsi, blöndunartæki frá Tengi
Verð 119 mkr - uppl veitir Þórey, s. 663 2300

ÁSVALLAGATA 69 - 101 RVK.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 25. SEPT KL 12:30 – 13:00 
- 91,6 fm 3ja herbergja íbúð.
- Fjórbýlishús / sérinngangur.
- Skólp endurnýjað út að útvegg. 
- Íbúðin getur verið laus fljótlega. 
- Fallegur garður sem snýr í suður og vestur. 
- Mikið af geymsluplássi í íbúðinni. 
V. 39,6 millj.                                                              Andri, s. 690 3111 

LINDARGATA 39 - 101 RVK.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA
- 103,5 fm 3ja herbergja íbúð.
- Eigninni fylgir stæði í bílageymslu.
- Gólfhiti / þvottahús innan íbúðar. 
- Íbúðin getur verið laus fljótlega. 
- Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign. 
- Fallegar innréttingar ásamt vönduðum tækjum. 
V. 63,9 millj.                                                               Andri, s. 690 3111

ESKIHOLT 11, 210 GARÐABÆR

ÞÓREY SÝNIR HÚSIÐ, bókið skoðun í síma 663 2300
- Stórglæsilegt einbýlishús með mikilli lofthæð og bílskúr við Eskiholt í Garðabæ.
- Staðsteypt pallahús, stórfenglegt útsýni og frábær staðsetning.
- Fjögur – fimm svefnherbergi, fataherbergi, þrjú baðherbergi.
- Þrjár stofur og einkar fallegur garður.
Verð 145 mkr - uppl veitir Þórey, s. 663 2300

ÁLFKONUHVARF 43 – 201 KÓP.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24. SEPT. KL. 17:30 – 18:00
- Falleg 93,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
- Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni.  
- Tvö rúmgóð svefnherbergi.  Stórar suðursvalir.
V. 41,9 millj.

Þórarinn s. 770-0309

VOGATUNGA 80, MOSFELLSBÆ

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 24.SEPT kl 17:00 - 17:30
- 160,2 fm raðhús á einni hæð með bíkskúr
- Aukin lofthæð, möguleiki á millilofti
- Þrjú svefnherbergi, eitt baðherbergi, þvottahús
- Stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými
- Bílskúr með millilofti
- Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverfi
Verð 69,9 millj                                                          Þórey, s. 663 2300

AKURHVARF 7 (ÍB 208), 203 KÓP

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 25.SEPT kl 17:00 - 17:30
- 78 fm útsýnisíbúð á 2. hæð í viðhaldslitlu lyftuhúsi 
- Mjög mikið endurbætt, eldhús, baðherbergi, innihurðar og
   gólfefni.
- Þvottahús innan íbúðar.
- Stórar suðursvalir með miklu útsýni
Verð 39,9 millj. 

Þórey, s. 663 2300
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Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

SELDÞÓREY SÝNIR HÚSIÐ, bókið skoðun í síma 663 2300ÞÓREY SÝNIR HÚSIÐ, bókið skoðun í síma 663 2300
- Stórglæsilegt einbýlishús með mikilli lofthæð og bíls- Stórglæsilegt einbýlishús með mikilli lofthæð og b

Staðsteypt pallahús, stórfenglegt útsýni ogStaðsteypt pallahús, stórfenglegt útsýni 
Fjögur – fimm svefnherbergi, fatagur – fimm svefnherbergi, fa

rjár stofur og einkar falrjár stofur og einkar f
ð 145 mkr - u145 mkr - uSELDSELELDDDD



 

Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki, samkvæmt
EURO NCAP.

Kynntu þér Opel og bókaðu
reynsluakstur á grandland.opel.is

Sýningarsalir
Krókháls 9, Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16
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Opel  Grandland X
Grandland X
og á frábæru verði.  Hér eru þægindi, hátækni
og lúxus staðalbúnaður. 

Verð frá: 3.990.000 kr.

Frumsýningartilboð:
Verð frá: 3.790.000 kr.

Opel Crossland X
Crossland X kemur þér hvert á land
sem er, allt í senn öruggur, rúmgóður,
sparsamur og þægilegur.

Verð frá: 3.090.000 kr.

Tilboðsverð frá: 2.890.000 kr.

Opel Mokka X
Mokka X

sameinar lipurð og styrk.

Verð : 4.990.000 kr.

Tilboðsverð:
4.490.000 kr.

UPPSELDUR!
Ný sending væntanleg

Aðeins örfá eintök eftir á 
þessu frábæra tilboði!

Komdu og reynsluaktu Opel fyrir 30. september. 
 

Opel Karl til afnota í heilt ár.

REYNSLUAKTU OPEL

Hver þeirra þriggja hentar þér best?

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun


