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Stafrænn sérfræðingur
Traust þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða í starf stafræns sérfræðings
Háskólamenntun á sviði viðskipta-, markaðsfræði eða upplýsingatækni er nauðsynleg
sem og brennandi áhugi á stafrænni þróun
Ungur og árangursdrifinn einstaklingur kemur vel til greina

www.intellecta.is

Sjá nánar á: www.intellecta.is

Umsjónarmaður fasteigna
Orlofssjóður BHM leitar að umsjónarmanni fasteigna fyrir fasteignir sínar í Brekkuskógi, Reykjavík og við Hreðavatn.
Umsjónarmaður er ábyrgur fyrir viðhaldi og umsjón fasteigna sjóðsins og að eignir hans séu í sem bestu ásigkomulagi.
Um er að ræða 100% starf og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

31. október

capacent.com/s/10351

Starfssvið
Viðgerðir og viðhald.
Þjónusta við gesti.
Umsjón með umhverfi orlofshúsa.
Tilfallandi þrif.
Innkaup.
Önnur tilfallandi verkefni.

·
·
·
·
·

Hæfniskröfur
Iðn- eða tæknimenntun er kostur.
Reynsla af sambærilegu starfi.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund.
Nákvæmni, skipulögð og öguð vinnubrögð.

Bandalag háskólamanna
(BHM) er heildarsamtök
háskólamenntaðra á íslenskum
vinnumarkaði, stofnað 23.
október 1958. Innan vébanda
þess starfa 27 aðildarfélög
sem í eru rúmlega 12.000
félagsmenn. Hlutverk BHM er
m.a. að semja um sameiginleg
hagsmuna- og réttindamál
félagsmanna samkvæmt
umboði, vera aðildarfélögum
til fulltingis við gerð
kjarasamninga og standa vörð
um hagsmuni félagsmanna
gagnvart stjórnvöldum og
löggjafarvaldi.
BHM er vinnustaður þar sem
jafnrétti er haft að leiðarljósi.
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Umsjónarmaður fasteigna 50%
Orlofssjóður BHM leitar að umsjónarmanni fasteigna fyrir fasteignir sínar í Brekkuskógi. Umsjónarmaður sinnir þrifum
fasteigna sjóðsins og er ábyrgur fyrir endurnýjun innbús og innanstokksmuna orlofseigna sjóðsins í Brekkuskógi. Þá skal
hann tryggja að ástand þeirra sé ætíð eins og best verður á kosið. Einnig leysir hann umsjónarmann fasteigna OBHM af í
orlofi.

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

31. október

capacent.com/s/10350

Starfssvið
Þrif og ræstingar í orlofshúsum Brekkuskógi.
Þjónusta við gesti.
Viðgerðir og viðhald.
Umsjón með umhverfi orlofshúsa.
Innkaup.
Önnur tilfallandi verkefni.
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Hæfniskröfur
Iðn- eða tæknimenntun er kostur.
Reynsla af sambærilegu starfi.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund.
Nákvæmni, skipulögð og öguð vinnubrögð.
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Sölufulltrúar

Bandalag háskólamanna
(BHM) er heildarsamtök
háskólamenntaðra á íslenskum
vinnumarkaði, stofnað 23.
október 1958. Innan vébanda
þess starfa 27 aðildarfélög
sem í eru rúmlega 12.000
félagsmenn. Hlutverk BHM er
m.a. að semja um sameiginleg
hagsmuna- og réttindamál
félagsmanna samkvæmt
umboði, vera aðildarfélögum
til fulltingis við gerð
kjarasamninga og standa vörð
um hagsmuni félagsmanna
gagnvart stjórnvöldum og
löggjafarvaldi.
BHM er vinnustaður þar sem
jafnrétti er haft að leiðarljósi.

BLAÐAMAÐUR Á FRÉTTABLAÐIÐ
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU BLAÐAMANNA LANDSINS?

Fréttablaðið og Fréttablaðið.is óska eftir blaðamanni. Um er að ræða áhugavert starf á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn.
06ō.1,5ė6$07)(5,/6.5ė6.8/86(1'$5ė8118$5(1,*85Bō56'ō7785
í gegnum netfangið sunnak@frettabladid.is.

Umsækjandi þarf:
ʿ $@+$)$*ō@$B(..,1*8ėĶ6/(16.86$0)ħ/$*,
og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
ʿ$@+$)$*2779$/'ėĶ6/(16.5,781*8
ʿ$@9(5$)>5Ķ0$11/(*806$06.,3780
ʿ$@*(7$811,@81',5ė/$*,

Umsóknafrestur er til og með 28. október.

Jarðböðin

Mannauðs- og markaðsstjóri
Vilt þú tilheyra hópi fólks sem vinnur náið saman að því að gera Jarðböðin að áhugaverðum stað? Ef svo er þá leitum við
að hugmyndaríkum og metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. Um er að ræða
fjölbreytt og krefjandi starf í fallegri náttúru.

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

5. nóvember

capacent.com/s/10363

Starfssvið
Yfirumsjón með markaðsstarfi
Stefnumótun og áætlanagerð
Samskipti og miðlun, þ.á.m. ábyrgð og umsjón
samfélagsmiðla og samskipti við fjölmiðla.
Mælingar og greining á markaðsstarfi fyrirtækisins.
Starfsmannaviðtöl, ráðningar og vaktaplön
Hugmyndavinna, verkefnastjórnun og vöruþróun.

·
·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi, menntun á sviði
markaðsmála og/eða mannauðsmála kostur
Reynsla- og/eða þekking af markaðsstörfum kostur
Reynsla- og/eða þekking af mannauðsmálum kostur
Góður skilningur, kunnátta og reynsla í samfélagsmiðlun.
Reynsla af verkefnastjórnun kostur
Góð ensku- og íslenskukunnátta í ræðu og riti, reynsla af
textagerð er kostur.
Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
Lausnarmiðuð og skapandi hugsun.

Jarðböðin við Mývatn voru
opnuð sumarið 2004 og hafa
verið í örum vexti allar götur
síðan. Jarðböðin hafa skapað
sér sess sem kjölfesta í
ferðaþjónustu í Mývatnssveit,
enda opin alla daga allt árið
um kring. Mývatnssveit er
rómuð fyrir náttúrufegurð, en
þar búa rúmlega 500 manns.
Þar er meðal annars leikskóli,
grunnskóli, íþróttahús,
heilsugæsla og verslun.
Hjá Jarðböðunum starfa 22
starfsmenn yfir vetrartímann
en yfir sumartímann eru um
45 starfsmenn. Jarðböðin
geta boðið upp á glæsilegt
leiguhúsnæði sé þess óskað
sem voru byggð árið 2017.
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Reykjanesbær

Kerﬁsstjóri
Reykjanesbær óskar eftir kerfisstjóra til starfa. Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum ásamt því að vera tilbúinn að takast á við krefjandi og skemmtilegt starf.
Viðkomandi er staðgengill forstöðumanns upplýsingatæknimála.

·
·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

5. nóvember

capacent.com/s/10362

Starfssvið
Rekstur og áframhaldandi uppbygging á tölvuumhverfi
Dagleg notendaþjónusta og kerfisumsjón
Uppsetning og þjónusta á vél- og hugbúnaði
Notendaþjónusta við starfsmenn
Uppsetning á tölvu- og hugbúnaði, bilanagreining viðhald
og lagfæringar
Öryggismál
Samskipti við birgja og þjónustuaðila
Ýmis önnur fjölbreytt verkefni sem upp koma við rekstur
deildarinnar
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·
·
·
·
·
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·

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræðimenntun eða
önnur sambærileg menntun
Reynsla af rekstri tölvukerfa
Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa
Þekking og reynsla af active directory og SCCM æskileg
Haldgóð þekking á netkerfum æskileg
Sjálfstæði, skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
Þjónustulund, færni í mannlegum samskiptum og
samstarfshæfni
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Reykjanesbær er fimmta
fjölmennasta sveitarfélag á
Íslandi með um 18.800 íbúa og
eru starfsmenn bæjarins um
eitt þúsund talsins.
Stefna Reykjanesbæjar er að
hafa á að skipa hæfum og
ánægðum starfsmönnum sem
geta sýnt frumkvæði í störfum
sínum og veitt bæjarbúum
framúrskarandi þjónustu.
Jafnræðis er gætt í
ráðningarferlinu og ráðning
byggist á hæfni umsækjanda
til að sinna starfinu í samræmi
við þær kröfur sem settar
eru fram í auglýsingu. Við
ráðningar er ávallt höfð
hliðsjón af jafnréttisáætlun
Reykjanesbæjar.
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Mannauðsstjóri
Ert þú frábær í mannlegum samskiptum, með menntun og reynslu af mannauðsmálum og vilt starfa á
skemmtilegum vinnustað?
Ef þessi lýsing hljómar kunnuglega þá erum við mögulega að leita að þér. Um er að ræða starf í tónlistar- og
ráðstefnuhúsinu Hörpu ohf. Hér er gullið tækifæri fyrir kröftugan og metnaðarfullan einstakling sem vill taka þátt í því
að móta nýtt og spennandi starf og um leið taka þátt í að efla Hörpu sem frábæran vinnustað. Við leitum að jákvæðum,
metnaðarfullum og hugmyndaríkum liðsmanni til að slást í góðan hóp.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

31. október

capacent.com/s/10361

Helstu viðfangsefni og ábyrgð
Leiðir vinnu við þróun og framkvæmd á mannauðsstefnu
Hörpu
Ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna
Umsjón með greiningu starfa og gerð starfslýsinga
Leiða vinnu við innleiðingu jafnlaunavottunar
Umsjón með starfsþróunar- og fræðslumálum
Túlkun kjarasamninga og samskipti við stéttarfélög
Þátttaka í áætlunargerð og rekstri er snýr að
mannauðsmálum

·
·
·
·
·
·
·
·

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Lágmark 3ja ára reynsla af mannauðsstjórnun
Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu og
breytingastjórnun er kostur
Mikil færni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og
sveigjanleiki
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Metnaður til að ná árangri í starfi og góðir
skipulagshæfileikar
Hæfni og geta til að vinna undir álagi
Mjög gott vald á íslensku bæði í ræðu og riti

Hlutverk Hörpu er að vera
vettvangur fyrir tónlistar- og
menningarlíf sem og hvers
konar ráðstefnur, fundi og
samkomur, innlendar og
erlendar. Hlutverk hússins
er jafnframt að vera miðstöð
menningarlífs fyrir alla
landsmenn og áfangastaður
innlendra og erlendra
ferðamanna. Félagið er
hlutafélag í eigu ríkis (54%)
og Reykjavíkurborgar (46%)
og er starfsemin grundvölluð
á eigendastefnu þessara
aðila. Markmið félagsins er
að efla íslenskt tónlistar- og
menningarlíf, styrkja stöðu
Íslands á sviði ráðstefnuhalds
og ferðaþjónustu og stuðla að
öflugu mannlífi í miðborginni.
Harpa hefur hlotið fjölda
viðurkenninga m.a. hin virtu
Mies van der Rohe verðlaun
árið 2013.
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Skrifstofustjóri á skrifstofu
sviðsstjóra
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar leitar að jákvæðum, framsýnum og metnaðarfullum leiðtoga
sem býr yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum, lausnamiðaðri hugsun, sveigjanleika og drifkrafti til að
sinna starfi skrifstofustjóra.
Skrifstofustjóri er hluti af yfirstjórn umhverfis- og skipulagssviðs, er staðgengill sviðsstjóra sem er jafnframt
næsti yfirmaður.

·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

05. nóvember

capacent.com/s/10357

Starfssvið
Fyrirsvar fyrir umhverfis- og skipulagssvið varðandi
lögfræðileg málefni.
Lögfræðileg ráðgjöf, álitsgerðir og umsagnir til umhverfisog skipulagssviðs, fagráða sviðsins, borgarráðs,
borgarstjóra og borgarlögmanns.
Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsmannastjórnun.
Fyrirsvar og samskipti við Úrskurðarnefnd umhverfis- og
auðlindamála.
Meðferð stjórnsýslukæra.
Ábyrgð á þjónustu við umhverfis- og heilbrigðisráð og
skipulags- og samgönguráð.
Ábyrgð á þjónustusamningum við aðrar opinbera aðila.
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·
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Menntunar- og hæfniskröfur
Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu og
stjórnsýslurétti.
Leiðtogahæfileikar
Reynsla af stjórnun æskileg.
Frumkvæði og faglegur metnaður.
Mjög góðir hæfileikar til samskipta og samvinnu.
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
Mjög gott vald á íslensku og ensku máli í ræðu og riti.

Umhverfis og skipulagssvið
(USK) gegnir fjölþættu
hlutverki allt frá því að
vinna með kjörnum
fulltrúum að stefnumótum
í umhverfis-, skipulagsog samgöngumálum í
að samþykkja teikningar
og tryggja eftirlit í
heilbrigðismálum. Að auki
stýrir sviðið framkvæmdum og
viðhaldi og sinnir almennum
rekstri í borgarlandinu
eins og grasslætti og
snjómokstri. Undir sviðið
heyra einnig byggingarfulltrúi,
skipulagsfulltrúi,
bílastæðasjóður og
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur.
Um ráðningarskilmála fer
samkvæmt reglum um réttindi
og skyldur stjórnenda hjá
Reykjavíkurborg og laun og
starfskjör eru ákvörðuð af
kjaranefnd Reykjavíkurborgar.
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Teymisstjóri tölvurekstrar
Við leitum að einstaklingi til að stýra teymi tölvurekstrar á Þjónustusviði Þjóðskrár Íslands. Ef þú ert rétti
einstaklingurinn sem er tilbúinn að leiða okkur inn í framtíðina, hefur brennandi áhuga á tækni, metnað
fyrir nýjungum og hæfileika til að miðla þekkingu þá viljum við fá þig í hópinn.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ábyrgð á daglegum rekstri tölvukerfa
Ábyrgð á daglegum rekstri tölvurekstrarþjónustu
Ábyrgð á að tölvurekstur sé í samræmi við ISO27001
Stefnumótun og framþróun tölvuumhverfis ÞÍ
Samskipti við birgja og innkaup

Tæknilegar vottanir eða önnur menntun sem nýtist í starfi er skilyrði
Haldgóð reynsla af rekstri tölvukerfa er skilyrði
Góð þekking á Microsoft, Linux og tölvunetum er mikill kostur
Reynsla af stjórnun og leiðtogahæfni er kostur
Þekking á ISO27001 er kostur
Góðir skipulagshæfileikar og samskiptafærni
Sjálfstæði, frumkvæði og framúrskarandi þjónustulipurð

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. Í teyminu starfa fimm kerfisstjórar sem þjónusta Þjóðskrá Íslands
ásamt nokkrum opinberum stofnunum.

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og
fyrirtækja í samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi
þeirra og eignir. Við sinnum því með því að safna, varðveita
og miðla upplýsingum um fólk, mannvirki og landeignir.
Innan starfssviðs Þjóðskrár Íslands er rekstur fasteignaskrár
og þjóðskrár, útgefið fasteignamat og brunabótamat, rekstur
island.is og umsjón með útgáfu vegabréfa.
Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða
samvinnu sem er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum
eftirsóknarvert að fá til liðs við okkur þá sem vilja starfa í
anda gilda okkar um virðingu, sköpunargleði og áreiðanleika.
Þjóðskrá Íslands er bæði staðsett í Reykjavík og á Akureyri.

Um er að ræða fullt starf og laun samkvæmt gildandi kjarasamningi. Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2018.
Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf. Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is.
Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar veitir Dagbjört M. Pálsdóttir, deildarstjóri, dmp@skra.is.

Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum.
Við nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að verða betri í dag en í gær.

Raﬁðnaðar- og
véliðnaðarmenn
Alcoa Fjarðaál leitar að raﬁðnaðarmönnum og
véliðnaðarmönnum í fjölbreytt störf í dagvinnu

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls
við Reyðarfjörð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Fjarðaál hefur stöðugar umbætur að
leiðarljósi. Umhverﬁ, heilsa og öryggi eru forgangsmál. Mikið er lagt upp úr góðum aðbúnaði,
teymisvinnu, öﬂugu félagsstarﬁ og stuðningi við samfélagið.
Álver Alcoa Fjarðaáls er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Iðnaðarmenn vinna saman
í öﬂugum teymum þar sem unnið er eftir fyrirbyggjandi viðhaldskerﬁ og ástandsgreiningu.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störﬁn.
Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2018. Umsóknir eru trúnaðarmál og
er þeim öllum svarað. Frekari upplýsingar veitir Jón Óli Benediktsson leiðtogi viðhalds,
jon.benediktsson@alcoa.com eða í síma 470 7700.
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á www.alcoa.is
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Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

Garri sérhæfir sig í innflutningi og sölu
á gæðamatvöru, umhverfisvænum
umbúðum og hreinlætislausnum

VIÐ LEITUM AÐ

FJÁRMÁLASTJÓRA
Garri leitar að öflugum aðila í krefjandi starf fjármálastjóra, þar sem frumkvæði, samskiptafærni
og skipulögð vinnubrögð fá að njóta sín. Fjármálastjóri situr í leiðtogateymi Garra og tekur virkan
þátt í rekstri fyrirtækisins en framundan eru spennandi tímar í síbreytilegu umhverfi.

Starfssvið

Menntun og hæfniskröfur

- Að leiða og stýra fjármálasviði og starfsmönnum þess
- Umsjón með bókhaldi og fjárreiðum félagsins
- Gerð og eftirfylgni fjárhags- og rekstraráætlana
- Ábyrgð á mánaðar-, ársfjórðungs- og ársuppgjöri
- Samskipti við bankastofnanir
- Greining og úrvinnsla tölulegra upplýsinga
- Samningar við birgja og aðra samstarfsaðila

- Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg menntun
- Sterk leiðtogafærni og reynsla af stjórnun
- Reynsla af reikningshaldi og fjármálastjórnun
- Færni í mannlegum samskiptum og metnaður til að ná árangri
- Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði í starfi

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is
Garri ehf | Hádegismóar 1 | 110 Reykjavík
5 700 300 | garri@garri.is | www.garri.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 31. október.
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HÚSASMIÐUR

Byggingar- og
skipulagsfulltrúi

Faxaﬂóahafnir sf óska að ráða húsasmið til starfa.
Starﬁð felst í vinnu við ýmis viðhaldsverkefni á vegum
hafnanna.
Starfsmaðurinn munu hafa starfsstöð í Bækistöð Faxaﬂóahafna að Fiskislóð 12 í Reykjavík.
Allar nánari upplýsingar um starﬁð gefur Jóhann Páll
Guðnason í síma 5258951.

Embætti forstöðumanns
Stofnunar Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum

Laust er starf byggingar- og skipulagsfulltrúa í Kjósarhreppi.
Leitað er eftir öflugun og hæfum einstaklingi sem hefur
áhuga á starfi á þessu sviði. Um er að ræða hlutastarf.

Auglýst er laust til umsóknar embætti forstöðumanns
Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is.

Starfsmaðurinn fer með framkvæmd byggingar- og
skipulagsskipulagsmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í samstarfi við skipulags- og byggingarnefnd sveitarfélagsins sem starfar í umboði hreppsnefndar ásamt því að
vinna náið með oddvita/sveitarstjóra.

Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2018

Blómaskreytir óskast til
starfa í Blómaval Skútuvogi
Leitað er að vandvirkum og þjónustulunduðum blómaskreyti
til þess að bætast í hóp öflugra starfsmanna Blómavals.
Helstu verkefni eru gerð blómaskreytinga, sala og þjónusta
við viðskiptavini, vöruframsetning og útstillingar.
Vinnutími er frá 12-19 eða 10-17 og aðra hvora helgi frá 10-18.
Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla úr blómaverslun og af sölustörfum
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi, jákvæðni og heiðarleiki í starfi
• Gott vald á íslensku

Helstu verkefni:
, Móttaka skipulags- og byggingarerinda
, Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulagsnefndar
, Úttektir, mælingar og vettvangsathuganir
, Útgáfa byggingarleyfa, framkvæmdaleyfa og stöðuleyfa.
, Umsagnir vegna útgáfu rekstrar og/eða starfsleyfa
, Yfirferð uppdrátta
, Skráning fasteigna og stofnun lóða.
, Umsjón með skjalavistun er varðar skipulags og
byggingarmál og tryggja virkni gæðakerfis
byggingarfulltrúa.
Menntunar- og hæfniskröfur:
, Umsækjendur skulu fullnægja menntunar- og
hæfniskröfum 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 25. gr.
mannvirkjalaga nr. 160/2010.
, Þekking og reynsla af skipulags- og byggingarmálum
ásamt opinberri stjórnsýslu er æskileg.
, Mikilvægt er að umsækjandi hafi iðnmenntun í
byggingariðnaði sem bakgrunn.
, Góðir samskiptahæfileikar eru nauðsynlegir.
, Skipulögð og fagleg vinnubrögð.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
Laun og önnur starfskjör eru samningsatriði.

Nánari upplýsingar um starfið gefur
Díana Allansdóttir á dianaa@husa.is

Nánari upplýsingar veitir oddviti í síma 566 7100.
Umsóknir ásamt fylgigögnum skal senda á netfangið:
oddviti@kjos.is.

Umsóknarfrestur til og með 31.10.2018.
Sótt er um starfið á www.husa.is/laus-storf

Umsóknarfrestur er til 5. nóvember.

Hvetjum bæði kynin til þess að sækja um starfið.

Blómaval er stórmarkaður með allt fyrir blóma- og garðáhugafólk.
Hjá okkur eiga áhugamenn um ræktun að fá allt sem hugurinn girnist og faglega þjónustu.
ónustu.
Hjá Blómavali er lifandi starfsumhverfi, öflug liðsheild og frábær starfsandi.
Lögð er mikil áhersla á símenntun og að starfsmenn fái tækifæri til að eflast og þróast
ast í starfi.
Gildin okkar eru: Metnaður, þjónustulund og sérþekking.

Tvær stöður sálfræðinga við meðferðarstöð ríkisins
fyrir unglinga að Stuðlum eru lausar til umsóknar
Lausar eru til umsóknar tvær stöður sálfræðinga á Stuðlum. Starfshlutfall er 100%. Stuðlar starfa á grundvelli barnaverndarlaga
og reglugerðar um Meðferðarstöð ríkisins. Stuðlar sinna unglingum á aldrinum 12-18 ára með hegðunarerﬁðleika, þ.m.t.
vímuefnavanda.
Starfssvið
Meðal verkefna sálfræðings er:
t(SFJOJOHPHNF§GFS§VOHMJOHBPHWJOOBNF§GKÚMTLZMEVN
þeirra.
t(FS§PHGSBNLWNENF§GFS§BSÈUMBOB
t3È§HKÚGPHTUV§OJOHVSWJ§CBSOBWFSOEBSOFGOEJS TLØMBTFN
og samvinna við ýmsar aðrar stofnanir.
t3È§HKÚGPHIBOEMFJ§TMBWJ§TUBSGTGØML4UV§MBTFNPHWJ§
aðrar meðferðarstofnanir.
tÈUUUBLBÓBMNFOOSJTUFGOVNØUVO
tÈUUUBLBÓ"35 BHSFTTJPOSFQMBDFNFOUUSBJOJOH PHOPULVO
ÈIVHBIWFUKBOEJTBNUBMT NPUJWBUJPOBMJOUFSWJFXJOH 

Persónulegir eiginleikar
t-ÚH§FSÈIFSTMBÈQFSTØOVMFHBFJHJOMFJLB TWPTFNHØ§B
samstarfshæfni og jákvæð viðhorf til skjólstæðinga.
Hæfnikröfur:
t3ÏUUJOEJUJMB§TUBSGBTFNTÈMGS§JOHVS
tFLLJOHPHSFZOTMBÈNF§GFS§PHHSFJOJOHVVOHMJOHBFS
æskileg.
tFLLJOHPHGSOJÓIVHSOOJBUGFSMJTNF§GFS§ GKÚMTLZMEVmeðferð, atferlismótun og félagsnámskenningum.
t'SVNLW§JÓTUBSmPHTLJQVMBHTImMFJLBS
t7J§LPNBOEJ¢BSGB§HFUBVOOJ§TKÈMGTUUUPHÓUFZNJ

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Fjölskylduþjónusta
» Deildarstjóri barnaverndar
Grunnskólar
» Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
» Deildarstjóri tómstundamiðstöðvar - Lækjarskóli
» Starf með nem. með fjölþættan vanda - Lækjarskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Skarðssel - Skarðshlíðarskóli
» Grunnskólakennari -Skarðshlíðarskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
Umhverrfis- og skipulagsþjónusta
» Bifvélavirki/vélvirki í Þjónustumiðstöð
Málefni fatlaðs fólks
» 80% starf - Smárahvammur
» Þroskaþjálfi - Svöluhraun
» Þroskþjálfi - þjónustuíbúðir á Drekavöllum
Leikskólar
» Leikskólakennari - Hlíðarberg
» Leikskólakennari - Hvammur
» Leikskólastjóri - Skarðshlíðarskóli
» Leikskólakennari - Stekkjarás
» Þroskaþjálfi - Stekkjarás
» Leikskólakennari - Tjarnarás
ۢv-lu/lbb:f-=muߪ࣌vv|;=m-=m-uU-u:-u;u
h-uѲ-uf-=m|v;lhomu_ࡴࢼѲ-:v/hf-lĸ

Nánar á hafnarfjordur.is

Nánari upplýsingar veitir Funi Sigurðsson, forstöðumaður Stuðla í síma 530-8800 eða á netfanginu funi@bvs.is.
Við úrvinnslu umsókna gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins við Sálfræðingafélag Íslands. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða
á netfangið bvs@bvs.is. Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2018 og þarf umsækjandi helst að geta haﬁð störf sem fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Auglýsingin gildir í 6 mánuði frá birtingu.
Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík | www.studlar.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is
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Sérfræðingur í framleiðslugögnum
Össur leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að slást í hópinn í Supply Chain deild Össurar. Deildin sér um öll innkaup,
inn- og útﬂutning og framleiðslustýringu. Viðkomandi mun sjá um uppsetningu og viðhald á gögnum í framleiðslukerﬁ
Össurar ásamt því að styðja framleiðsluna við uppfærslur og innleiðingar á framleiðslukerﬁ (ERP).

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Uppsetning á vörum og framleiðsluleiðum í
framleiðslukerﬁ
• Samstarf við aðrar starfsstöðvar Össurar varðandi

• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ svo sem verkfræði,
viðskiptafræði eða vörustjórnun
• Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla

uppsetningu á aðfangakeðjunni í heild
• Viðhald og yﬁrsýn á gögnum í framleiðslukerﬁ

• Mjög góð enskukunnátta
• Þekking á Dynamics Navision er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 29. október 2018.
Sótt er um starﬁð á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
For English version please see the above webpage.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.000 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

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

FR AMTÍÐARSTÖRF VIÐ FARÞEGAÞJÓNUSTU
Við leitum að glaðlyndum og sérstaklega
þjónustulunduðum einstaklingum . Farþegaþjónustan veitir farþegum bestu þjónustu sem
mögulegt er. Helstu verkefni eru flæðisstýring,
upplýsingagjöf, þjónusta við farþega, umsjón
með þjónustuborðum ásamt öðrum tilfallandi
verkefnum. Unnið er á dag- og næturvöktum.

Hæfniskröfur:
• Aldurstakmark 18 ár
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum
• Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
• Góð kunnátta í ensku og íslensku þriðja tungumál er kostur

Nánari upplýsingar veitir Kristín Þórarinsdóttir,
kristin.þorarinsdottir@isavia.is.

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar
lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir
launajafnrétti og hvetjum við bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

S TA R F S S TÖ Ð :
K E F L AV Í K

UMSÓKNARFRESTUR:
4 . N ÓV E M B E R

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

WWW.OSSUR.COM
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Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Norðurey Hótel óskar eftir
starfsfólki í eftirfarandi störf

Launafulltrúi

Starfsmaður í Gestamóttöku, vaktavinna 12 tíma vaktir.
ǩ Mjög góð enskukunnátta skilyrði.
ǩ 20 ára og eldri.
ǩ Annað tungumál kostur en ekki skilyrði.
ǩ Vera stundvís og reglusamur.

Við leitum eftir áhugasömum einstaklingi til starfa sem launafulltrúi á skrifstofu Lögreglustjórans á Suðurnesjum.
Hlutverk embættisins er hvers kyns löggæsla, landmæraeftirlit, rannsóknir lögreglumála og sakamála. Embætti Lögreglustjórans á Suðurnesjum var til með sameiningu lögreglunnar í Keflavík og Sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli árið 2007.
Hjá embættinu starfa um 150 manns á þremur starfsstöðvum. Aðalskrifstofa embættisins er að Brekkustíg 39.

Starfsmaður á næturvaktir, vinnutími 20-8 aðra
hverja viku.
ǩ Mjög góð enskukunnátta skilyrði.
ǩ 25 ára eða eldri.
ǩ Annað tungumál kostur en ekki skilyrði
ǩ Vera stundvís og reglusamur.

Við viljum ráða jákvæðan, metnaðarfullan og þjónustulipran einstakling sem er töluglöggur, lausnamiðaður og hefur reynslu
af launavinnslu. Áhersla er lögð á árangursríkt samstarf við mismunandi deildir embættisins.
Helstu verkefni og ábyrgð
9 Umsjón og ábyrgð á launabókhaldi, frágangi
og skilum launa
9 Launaröðun og launagreiðslur skv. kjara- og
ráðningarsamningum
9 Upplýsingagjöf til starfsmanna varðandi kjaratengd mál
9 Ýmis umsjón og utanumhald í tengslum við
starfsmannakerfi
9 Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda á sviði kjaramála
9 Samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði, stéttarfélög og
opinbera aðila
9 Ýmsar greiningar, samantektir og úrvinnsla á sviði
kjaramála
9 Túlkun kjarasamninga og eftirlit með framkvæmd þeirra
9 Ýmis önnur tilfallandi störf

Hæfnikröfur
9 Stúdentspróf eða menntun sem nýtist í starfi
9 Þekking og reynsla af launavinnslu og/eða bókhaldi
skilyrði
9 Góð kunnátta og færni í Excel
9 Þekking á launa- og mannauðskerfi ríkisins Oracle
er kostur
9 Þekking á kjarasamningum og lögum um réttindi og
skyldur starfsmanna
9 Hæfni til að greina gögn og upplýsingar
9 Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
9 Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
9 Nákvæmni, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

Herbergisþrif um helgar.
ǩ 18 ára og eldri.
ǩ Reynsla af þrifum.
ǩ Vera stundvís og reglusamur.
ǩ Reyklaus.
Starfsmaður í eldhús, vinnutími 6-14 virka daga.
ǩ 20 ára og eldri.
ǩ Góð enskukunnátta æskileg.
ǩ Reynsla af eldhússtörfum.
ǩ Vera stundvís og reglusamur.
ǩ Reyklaus.
Æskilegt að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á office@nordurey.is
og verður móttaka þeirra staðfest.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa
gert. Sótt er um starfið rafrænt á; www.starfatorg.is. Umsækjendur eru beðnir um að skila sem viðhengi 1-2 bls.
kynningarbréfi ásamt starfsferilskrá. Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á faglegu og stöðluðu matsferli.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og
öllum umsóknum verður svarað.

Launafulltrúi heyrir undir mannauðstjóra embættisins. Starfið veitist eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 22.10.2018.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Þorkell Kristjánsson - Hthk01@logreglan.is - 4442200

Lausar stöður hjá Fjársýslu ríkisins
Hugsar þú í

lausnum?
Dreymir þig um

samstarf &
teymisvinnu?
Stingur þú
þér á bólakaf í

bókhaldið?
Leynist

_Ƙ ǕŰ

innra með þér?

Fylgir

þolinmæðin

Launaafgreiðsla á launasviði

Sérfræðingur á bókhaldssviði

ˈˠ˦˧˔˥Ё͂

ˈˠ˦˧˔˥Ё͂

ˆ˧˔˥˙˦ˠ˔͂˨˥ˠ˨ˡ˛˔˙˔˨ˠ˦˝ͅˡˠ˘͂˟˔˨ˡ˔˔˙˚˥˘˜͂˦˟˨˙ˬ˥˜˥
̳˞˩˘͂ˡ˔˥˦˧ˢ˙ˡ˔ˡ˜˥ʡ̰˝ͅˡ˨˦˧˔ˡ˙˘˥ˠ˜˞˜͂˙˥˔ˠ˚˘˚ˡ˨ˠ˦̿ˠ˔ˢ˚
í að svara tölvupósti.

ʻ˘˟˦˧˨˩˘˥˞˘˙ˡ˜ˢ˚̳˕ˬ˥˚͂

ʻ˟˨˧˩˘˥˞˟˔˨ˡ˔˦˩˜͂˦˘˥˔͂˛˔˙˔˨ˠ˦˝ͅˡˠ˘͂˟˔˨ˡ˔˔˙˚˥˘˜͂˦˟˨
˥̿˞˜˦˜ˡ˦ˢ˚˦˧˔˥˙˦˘ˠ˜ˡ˧˘˞˨˥˧˜˟͐˝ͅˡ˨˦˧˨˩˜͂˥̳͂˨ˡ˘ˬ˧˜ˢ˚
˥̿˞˜˦˦˧ˢ˙ˡ˔ˡ˜˥˩˜͂˟˔˨ˡ˔˔˙˚˥˘˜͂˦˟˨̳˦˔ˠ˧˨ˠ˦˝ͅˡˠ˘͂͐˥ͅ˨ˡ
og rekstri mannauðshluta Orra.

ʻ˘˟˦˧˨˩˘˥˞˘˙ˡ˜ˢ˚̳˕ˬ˥˚͂

ʴ˟ˠ˘ˡˡ˟˔˨ˡ˔˔˙˚˥˘˜͂˦˟˔ʟˠʡ˔ʡ˦˞˥̳ˡ˜ˡ˚ʟ˨ˣˣ˟͏˦˜ˡ˚˔˚˝͈˙ʟ
˟˘˜͂˕˘˜ˡ˜ˡ˚˔˥ʟ˟˘˜͂˥̻˧˧˜ˡ˚˔˥ˢ˚˘ˡ˗˨˥˦˞ˢ͂˨ˡ
Túlkun kjarasamninga og eftirlit með framkvæmd þeirra
̨ˡˡ˨˥˩˘˥˞˘˙ˡ˜˦˘ˠˡ̸˦˧˜ˬЁ˥ˠ˔͂˨˥˙˘˟˨˥˦˧˔˥˙˦ˠ˔ˡˡ˜

Hæfnikröfur

þér í hvert fótmál?

Ertu um borð í

tæknihraðlestinni?
Gæti verið að

launaafgreiðsla
sé millinafnið þitt?

Eru

mannleg
samskipti
sérsvið þitt?

Er nákvæmni

ˆ˧͌˗˘ˡ˧˦ˣ˥ͅ˙˘͂˔˦˔ˠ˕̸˥˜˟˘˚ˠ˘ˡˡ˧˨ˡ˦˘ˠˡ͏˧˜˦˧̿˦˧˔˥Ё
̰˘˞˞˜ˡ˚̳˟˔˨ˡ˔˔˙˚˥˘˜͂˦˟˨
̰˘˞˞˜ˡ˚̳˂˥˔˖˟˘ˠ˔ˡˡ˔˨͂˦˞˘˥Ё˘˥˞ˢ˦˧˨˥
ʺ͂ͅ˔˟ˠ˘ˡˡ˧͈˟˩˨͐˘˞˞˜ˡ˚
ʺ͂̿ͅ˦˟˘ˡ˦˞˨˞˨ˡˡ̳˧˧˔
ˀ˜˞˜˟͐˝ͅˡ˨˦˧˨ʠˢ˚˦˔ˠ˦˞˜ˣ˧˔˛̸˙ˡ˜
ˉ˜͂˞ˢˠ˔ˡ˗˜͐˔˥˙˔͂˚˘˧˔˨ˡˡ˜͂˦˝̳˟˙˦˧̸˧˧ˢ˚̿˦˔ˠ˦˧˔˥Ё
˩˜͂˔͂˥˔ʟ̳˦˔ˠ˧͐˩̿˔͂˘˜˚˔˔˨͂˩˘˟˧ˠ˘͂˔͂˧˜˟˘˜ˡ˞˔˦̻˥
ˡ͏˝˨ˡ˚˔˥ˢ˚˛˔˙˔̳˛˨˚˔̳˔͂˟̸˥˔ʡ

Nánari upplýsingar
í síma 545-7500 veita:

ʿ̳˥˔ʺʡʻ˔ˡ˦˗ͅ˧˧˜˥(launasviði)
Alfreð S. Erlingsson (bókhaldssviði)
˃̻˧˨˥̥ʡʸ˜ˡ˔˥˦˦ˢˡˠ˔ˡˡ˔˨͂˦˦˧˝ͅ˥˜

þér í blóð borin?

Langar þig að koma

í liðið okkar?

ǉ

www.

.is

ˈˠ˙˥˔ˠ˧̿͂˔˥˦˧˔˥˙˘˥˔͂˥̸͂˔̿˙˝͈˟˕˥˘ˬ˧˧˨ˢ˚˞˥˘˙˝˔ˡ˗˜
˨ˠ˛˩˘˥Ёʡʵͅ˞˛˔˟˗˦˦˩˜͂˛˘˙˨˥ˬЁ˥˨ˠ˦˝ͅˡˠ˘͂˕ͅ˞˛˔˟˗˜
˙ˬ˥˜˥˥̿˞˜˦˦˝͂ͅʟ˥̳͂˨ˡ˘ˬ˧˜ˢ˚̸͐˥˥̿˞˜˦˦˧ˢ˙ˡ˔ˡ˜˥˦˘ˠ˘˥˨̿
˕ͅ˞˛˔˟˗˦͐˝ͅˡ˨˦˧˨˛˝̳ʹʽˆ
Umsjón og eftirlit með bókhaldi tiltekinna
˦˧ˢ˙ˡ˔ˡ˔ˢ˚˙˝̳˥˟˔˚˔˟˜͂˔
ʴ˙˦˧˘ˠˠ˜ˡ˚˔˥ˢ˚˨ˣˣ˚˝͈˥̳˕ͅ˞˛˔˟˗˜
̰̳˧˧˧˔˞˔̿˚˘˥͂˟˘˜͂˕˘˜ˡ˜ˡ˚˔ˢ˚˞˘ˡˡ˦˟˔
ˆ˔ˠ˦˞˜ˣ˧˜˩˜͂˦˧ˢ˙ˡ˔ˡ˜˥ˢ˚ˠ˜͂˟˨ˡ˨ˣˣ˟͏˦˜ˡ˚˔

Hæfnikröfur

ʻ̳˦˞ͅ˟˔ˠ˘ˡˡ˧˨ˡ̳˦˩˜͂˜˩˜͂˦˞˜ˣ˧˔˙˥̸͂˔˘˥˞ˢ˦˧˨˥
ʺ͂ͅ˥˘ˬˡ˦˟˔˔˙˕ͅ˞˛˔˟˗˦˩˜ˡˡ˨
̰˘˞˞˜ˡ˚̳˂˥˥˔˘˥˞ˢ˦˧˨˥
ʺ͂ͅ˞˨ˡˡ̳˧˧˔̳ʸ˫˖˘˟
Skipulagshæfni
ˆ˝̳˟˙˦˧̸͂˜̿˩˜ˡˡ˨˕˥͈˚͂˨ˠ
ʹ˥˨ˠ˞˩̸͂˜ʟˠ˘˧ˡ˔͂˨˥˧˜˟˔͂ˡ̳̳˥˔ˡ˚˥˜
ˢ˚˧˜˟˘˜ˡ˞˔˦̻˥ˡ͏˝˨ˡ˚˔˥
ˀ˝͈˚˚͂ͅ˦˔ˠ˦˧˔˥˙˦ʠˢ˚˦˔ˠ˦˞˜ˣ˧˔˛̸˙ˡ˜

Starfshlutfall starfanna er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 05.11.2018
ˆͅ˧˧˘˥˥˔˙˥̸ˡ˧˨ˠ˦˧͈˥Ёˡ̳www.starfatorg.is
ʿ˔˨ˡ˦˞˩ʡ˚˜˟˗˔ˡ˗˜˞˝˔˥˔˦˔ˠˡ˜ˡ˚˜˦˘ˠ˙˝̳˥ˠ̳˟˔ʠˢ˚
˘˙ˡ˔˛˔˚˦˥̳͂˛˘˥˥˔ˢ˚˩˜͂˞ˢˠ˔ˡ˗˜˦˧̻˧˧˔˥˙̻˟͈˚˛˔˙˔˚˘˥˧

Fjársýslan er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála. Stofnunin veitir fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og
˥̿˞˜˦˔͂˜˟˔ˢ˚˔ˡˡ˔˦˧˨ˠ˦͏˦˟˨˙˝̳˥ˠ˨ˡ˔ʡ̰̳˛˘˙˨˥˛͌ˡˬЁ˥˨ˠ˦˝ͅˡˠ˘͂˕ͅ˞˛˔˟˗˜ˢ˚˨ˣˣ˚˝͈˥˨ˠ˥̿˞˜˦˦˝͂ͅ˦ˢ˚˧˥ˬ˚˚˜˥˧̿ˠ˔ˡ˟˘˚˔˥ˢ˚
áreiðanlegar upplýsingar um fjármál ríkisins.

Stuðningsaðilar óskast í liðveislu
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Félagsþjónusta Seltjarnarness auglýsir eftir traustu og
jákvæðu fólki, 18 ára og eldra, til starfa við liðveislu með
fötluðum, bæði börnum, ungmennum og fullorðnum. Við
óskum eftir persónulegum ráðgjafa í starf með einstaklingum undir 18 ára og tilsjónaraðila sem gæti sinnt aðstoð við
fullorðna. Tímafjöldi á mánuði er einstaklingsbundinn og er á
bilinu 8 til 20 tímar. Um er að ræða dagvinnu, síðdegis vinnu
sem og helgarvinnu, allt eftir þörfum hvers og eins.

NÝR LEIKSKÓLI Í SKARÐSHLÍÐ

Helstu verkefni
t"§SKÞGBGÏMBHTMFHBFJOBOHSVOPHFnBPHTUZSLKBFJOTUBLM
inginn í félags- og tómstundarstarﬁ
t"§TUP§WJ§EBHMFHUMÓG
t-ÏUUB§TUP§JOOÈIFJNJMJPHÓTBNSNJWJ§ØTLJSPH¢BSmS
þjónustuþegans.
t6NFSB§S§BTLFNNUJMFHU HFGBOEJPHGKÚMCSFZUUTUBSG
Hæfniskröfur
t(Ø§GSOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t'SVNLW§JÓTUBSm
t4KÈMGTU§PHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§
t3FZOTMBPHLVOOÈUUBÓTUÚSGVNNF§GÚUMV§VGØMLJKBGOUTFN
ØGÚUMV§VFSTLJMFHFOFLLJTLJMZS§J
-BVOBLKÚSFSVTBNLWNULKBSBTBNOJOHJ4BNCBOETÓTMFOTLSB
sveitarfélaga.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá félagsþjónustu SeltjarnarOFTT¢VSGBB§WFJUBIFJNJMEUJMB§MFJUB§TÏVQQMâTJOHBÞS
sakaskrá.
Eingöngu er hægt að sækja um starﬁð rafrænt á vef
Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Kristín Jónsdóttir
kristinj@seltjarnarnes.is
Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2018.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starﬁð.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Kristín Jónsdóttir í síma
665-7253 kristinj@seltjarnarnes.is eða Ástríður Halldórsdóttir í
TÓNBo"TUSJEVSI!TFMUKBSOBSOFTJT
Sótt er um á vef Seltjarnarnesbæjar: seltjarnarnes.is
- laus störf.

LEIKSKÓLASTJÓRI
Hafnarfjarðarbær auglýsir eftir leikskólastjóra í nýjan fjögurra deilda leikskóla
þar sem nú þegar er starfandi grunnskóli. Leik, grunn- og tónlistarskóli munu
vera í samstarfi undir sama þaki ásamt íþróttamiðstöð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
ú /HLNVNµODNHQQDUDPHQQWXQ
leyfisbréf sem leikskólakennari áskilið
Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri ú )UDPKDOGVPHQQWXQ£VYL²LVWMµUQXQDU
og/eða menntunarfræða
leikskólans og að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í leikskólastarfi. Jafnframt að sinna samstarfi við skólasamfélagið og tryggja samvinnu skólastiganna. ú 6WMµUQXQDUUH\QVOD
ú /HL²WRJDI¨UQL
Leitað er eftir öflugum leiðtoga sem er tilbúinn að byggja upp og leiða metnaðarfullt ú KXJL£VNµODÀUµXQRJIDJOHJXUPHWQD²XU
skólastarf þar sem skapandi starf og styrkleikanálgun við stjórnun er höfð að leiðarljósi.
ú 6M£OIVW¨²LRJIUXPNY¨²L¯VWDUIL
Nánari upplýsingar veitir Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, sviðsstjóri fræðslu- og
ú )UDP¼UVNDUDQGLVDPVNLSWDK¨IQLRJ
frístundaþjónustu, fanney@hafnarfjordur.is
jákvætt miðmót
Umsókn um starfið þarf að fylgja greinagóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar ú *µ²W¸OYXNXQQ£WWD
ú +¨IQLWLOD²WM£VLJ¯U¨²XRJULWL£¯VOHQVNX
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, fyrri störfum umsækjanda, menntun,
og ensku
stjórnunarreynslu og þeim verkefnum sem hann hefur unnið við og varpað geta
Umsóknarfrestur er til og með 4. nóv 2018
ljósi á færni hans til að sinna leikskólastjórastarfi.
"-lh/l|f-=muߪ࣌vv|;=m-=m-uU-u:-u;uh-uѲ-uf-=m|v;lhomu_ࡴࢼѲ-:v/hf-lv|-uC:ĸ

HAFNARFJARÐARBÆR
5+6+$)1$5)-$5$5
675$1'*78

ÞJÓNUSTUVER

23,)5./ð
$//$9,5.$'$*$

585 5500

hafnarfjordur.is

Vilt þú vera stuðningsfjölskylda?
5JMHBOHVSNF§TUV§OJOHTGKÚMTLZMEVFSB§ESBHBÞSÈMBHJÈ
IFJNJMJCBSOB WFJUBCÚSOVNUJMCSFZUJOHVPHTUV§OJOHBVL¢FTT
að gefa þeim kost á auknum félagslegum tengslum. Um er að
ræða störf 1-2 helgar í mánuði þar sem börnin dvelja á heimili
TUV§OJOHTGKÚMTLZMEVOOBS(SFJ§TMVSUJMTUV§OJOHTGKÚMTLZMEVFSV
verktakagreiðslur.
Áhugasamir vinsamlega sendið póst á: kristinj@seltjarnarnes.
is eða á astridurh@seltjarnarnes.is eða haﬁð samband í síma
665 – 7253 / 665 – 7254

Stuðningur við fjölskyldur
Félagsþjónusta Seltjarnarness auglýsir eftir starfsmanni til
B§B§TUP§BGKÚMTLZMEVSWJ§VQQFMEJ B§CÞOB§PHTLJQVMBHÓ
EBHMFHVMÓm4UBSm§FSVOOJ§JOOÈIFJNJMVNGKÚMTLZMEOBTFN
PHVUBO¢FTT6NFSB§S§BTUBSGJOOBOUFZNJTTFNWFJUJS
GKÚMTLZMEVNTUV§OJOHWFHOBGÚUMVOBS GÏMBHTMFHSBSB§TU§OB 
VQQFMEJTCBSOBPHnFJSBÓEBHMFHVMÓm7JOOVUÓNJFSCSFZUJMFHVS
eftir verkefnum hverju sinni.
Helstu verkefni og ábyrgð
t-FJ§TÚHO IWBUOJOH TLJQVMBHPHTUV§OJOHVSWJ§GPSFMESBPH
börn
t"§TUP§PHMFJ§CFJOJOHBSWJ§IFJNJMJTIBME
tSØVOPH¢ÈUUUBLBÓ¢WFSGBHMFHVTUBSmPHGBHMFHSJVQQCZHgingu
t&GUJSGZMHE¢KØOVTUV
Hæfniskröfur
t)ÈTLØMBNFOOUVOÈTWJ§JGÏMBHT IFJMCSJH§JTPHNFOOtavísinda sem nýtist í starﬁ
t'SVNLW§J KÈLW§OJPHIGOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t4KÈMGTU§WJOOVCSÚH§ IFJ§BSMFJLJPHTBNWJTLVTFNJ
t«IVHJÈ¢WFSGBHMFHSJUFZNJTWJOOVPHWBMEFnJOHV
t)SFJOUTBLBWPUUPS§ÓTBNSNJWJ§MÚHPHSFHMVS4FMUKBSOBS
nesbæjar
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Kristín Jónsdóttir í síma
665-7253 kristinj@seltjarnarnes.i eða Ástríður Halldórsdóttir
í síma 665 – 7254 astridurh@seltjarnarnes.is

Verkefnastjóri viðskiptaþróunar
Arctic Fish leitar að öflugum aðila í starf
verkefnastjóra. Um nýtt og áhugavert starf
er að ræða og mun viðkomandi koma að
áframhaldandi
uppbyggingu
félagsins.
Arctic Fish er með starfsemi á Vestfjörðum
og aðsetur starfsmannsins verður á skrifstofu
félagsins í Hafnarfirði en starfið kallar einnig
á talsverð ferðalög á starfsstöðvar félagsins.
Viðkomandi mun eiga töluverð samskipti við
opinbera aðila er varða leyfismál og fleira
sem og koma að fræðslu- og kynningarstarfi.
Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra
viðskiptaþróunar.
Arctic Fish og dótturfélög þess eru með laxeldisstarfsemi í Patreksfirði, Tálknafirði, Dýrafirði, Önundarfirði og á Ísafirði. Fyrirtækið
hóf starfsemi árið 2011 og hefur vaxið jafnt
og þétt en í dag starfa rúmlega 40 manns við
uppbyggingu, seiðaeldi, sjóeldi og stjórnun.
Ný seiðaeldisstöð félagsins er útbúin fullkomnustu tækni sem völ er á og verið er að
byggja upp sjóeldisstarfsemi félagsins sem og
aðra þætti starfseminnar. Arctic Fish starfar
eftir hinum virta alþjóðlega umhverfisstaðli
ASC en frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu félagsins www.arcticfish.is

Sótt er um á vef Seltjarnarnesbæjar: seltjarnarnes.is
- laus störf.

Starfssvið:
 Umsóknir og eftirfylgni vegna leyfismála
 Samskipti við hagsmunaaðila og opinbera aðila
 Stefnumótun og framtíðarsýn
 Þátttaka í alþjóðlegri samvinnu á sviði fiskeldis
 Kynningar- og fjölmiðlatengsl fyrir starfsemi félagsins
 Önnur verkefni í samráði við stjórnendur Arctic Fish
Hæfniskröfur:
 Menntun á sviði lögfræði eða önnur háskólamenntun
sem nýtist í starfi
 Reynsla af samskiptum við opinbera aðila
 Leiðtoga- og stjórnunarhæfni
 Stefnumiðuð hugsun og drifkraftur
 Mjög góð samskiptahæfni
 Mjög gott vald á ritaðri og talaðri íslensku og ensku
 Kostur ef viðkomandi hefur þekkingu á fjölmiðlun
 Reynsla úr fiskeldi kostur
 Viðkomandi þarf að hafa áhuga á að kynna sér fagið,
öra framþróun þess og miðla af þeirri þekkingu í sínu starfi

Lind Einarsdóttir

Allar nánari upplýsingar veitir
Lind í síma 552-1606 eða
lind@fastradningar.is.

Umsækjendur er vinsamlega
beðnir um að sækja um starfið á
www.fastradningar.is

Umsóknarfrestur er til og með
4. nóvember nk.
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Ráðningarþjónusta

"/%-(%/%.)!**1%:/7'&+#1<(!"/%-(%/

Blikksmiðjan Vík ehf. óskar að ráða
blikksmiði sem geta unnið sjálfstætt.

%**0!"/%-(%/%:>.'-:-;:/1+!%*./'(%*#/%(./-"1%:/7'&+#1<(!"/%-(%/="0((0./-5
**:./-5:!-;$?"0:+-#-.17:%*0)!::.!/0-;1!-#.$?":!4'&1='+#*7-
!"/%-(%/%..17:%:45-$?"0:+-#-.17:%:+#$%//;0:0-*!.&0))!::.!/0-:-+..)>0) 
 !4'&*!.7+#*7-!"/%-(%/%..17:%:45-0:0-*!.%*

Helstu verkefni
 7'&+#1%**01<(!"/%-(%/.-;'17:%(#
*-  0):@*:$+((0./0$7//%+#
?-4##%;1%**0./?:0)
 -7:.(;*;).'!%:0)

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í
landinu og byggir starf sitt á samþættingu eftirlits,
fræðslu og rannsókna. Vinnueftirlitið starfar
samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi
á vinnustöðum nr. 46/1980. Sjá nánari upplýsingar á
heimasíðu www.vinnueftirlit.is.

Einnig aðstoðarmenn,
þurfa að vera íslenskumælandi
Umsóknir sendist á eyjolfur@blikkvik.is

Menntunar- og hæfniskröfur
 7'*%)!**/0*/ 1<("-7:%1<(1%-'&0*
!:%"1<(1%-'&0*
 8!''%*#+#-!4*.(.!)*A/%./=./-5.!)
9!..0..1%**1%:./&>-*+#!:1%:#!-:%-
1%**01<(
 '%,0(#.$7"*%.&;("./7:%*;'17)*%+#
"-0)'17:%=./-5
 1!%#&*(!%'%+#)%'%($7"*%=)**(!#0)
.).'%,/0)
 >:=.(!*.'0'0**;//=/?(0:0+#-%/0:0);(%
 >:!*.'0'0**;//+#'0**;//=
+-:0-(* );(0)!-'+./0 ?(10"7-*%
 !4*.(""-7:.(0+#'4**%*#-./-5'+./0-
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Lögfræðingur á skrifstofu
félagsþjónustu
Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf
lögfræðings á skrifstofu félagsþjónustu.

Vinsamlegast sækið um á vef HH Ráðgjafar www. hhr.is.
Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember nk.
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Hulda Helgadóttir hjá HH Ráðgjöf Ráðningarþjónustu
í síma 561 5900 eða sendið fyrirspurn í tölvupósti á hulda@hhr.is.

;:#&?"6&-:-#/  6"*-"&?-:0-6=)%  63  6$$-$$-%.6222$$-%.

Laus staða leikskólastjóra
Kópavogsbær auglýsir lausa stöðu leikskólastjóra í leikskólanum Læk.
Lækur er sex deilda leikskóli og eru deildar aldursskiptar, eldri börnin eru í stóra Læk og yngri börnin
í litla Læk. Leikskólinn er staðsettur í Kópavogsdal, þar sem stutt er í góð og skemmtileg útivistarsvæði á öllum árstímum. Leikskólinn hefur afnot af Lækjavelli, fyrrum gæsluvelli, sem nýtist sem
útiskóli. Lækur er opinn leikskóli þar sem hluti leikrýmis barnanna er sameiginlegt en hver deild er
með sína heimastofu. Lækur starfar í anda hugsmíðahyggju og eru einkunnarorð skólans sjálfræði,
hlýja og virðing. Nánari upplýsingar um leikskólann er að ﬁnna á heimasíðunni laekur@kopavogur.is
Ráðningartími og starfshlutfall
Um er að ræða 100% starf sem ráðið er í eftir samkomulagi.
Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun
· Framhaldsmenntun (MA, M.Ed., MBA eða Diplóma að lágmarki) í stjórnun eða leikskólafræðum
· Reynsla af starﬁ í leikskóla
· Reynsla af stjórnun
· Forystuhæﬁleikar og góð færni í mannlegum samskiptum
· Fagleg forysta, sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólastarﬁ
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starﬁ
· Gott vald á íslenskri tungu
· Góð tölvukunnátta
Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL.
Unnið er samkvæmt starfslýsingu Félags stjórnenda leikskóla. Starfslýsingu má ﬁnna á www.ki.is.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá leikskólum Kópavogs þurfa að undirrita heimild til að aﬂa upplýsinga
af sakaskrá.
Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember 2018
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sigurlaug Bjarnadóttir, deildarstjóri leikskóladeildar (sigurlaugb@
kopavogur.is), s. 441 0000 / 861 5440.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starﬁð.
Eingöngu er hægt að sækja um starﬁð rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Ráðuneytið hefur virðingu, fagmennsku, framsýni og
árangur að leiðarljósi í starfsemi sinni.
Meginhlutverk skrifstofunnar er að taka þátt í mótun
stefnu stjórnvalda á sviði félagsþjónustu,
s.s. barnaverndar, þjónustu við börn, fjölskyldur og einstaklinga, málefna aldraðra, fatlaðs fólks, flóttafólks,
innflytjenda og húsnæðismála. Skrifstofunni er ætlað að
hafa yfirsýn yfir framkvæmd stefnu stjórnvalda í þessum málaflokkum og fylgja henni eftir, m.a. með gerð
lagafrumvarpa, þingsályktunartillagna og reglugerða.
Helstu verkefni:
Starfið byggir á hlutverkum skrifstofunnar og felur m.a.
í sér að vinna að stefnumörkun í þjónustu við börn og
fylgja eftir faglegri þróun í félagsþjónustu.
Starfið krefst lausnamiðaðrar hugsunar sem gerir ríka
kröfu um skipulag og framúrskarandi samskiptahæfni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
 Embættispróf eða meistarapróf í lögfræði.
 Jákvæðni og góð hæfni í mannlegum samskiptum.
 Skipulagshæfni.
 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum auk hæfni
til að taka virkan þátt í teymisvinnu.
 Gott vald á íslensku í ræðu og riti.
 Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu.
 Góð enskukunnátta er nauðsynleg og vald á einu
Norðurlandamáli er kostur.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaog
efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna
stjórnarráðs hafa gert.
Um er að ræða fullt starf í krefjandi starfsumhverfi þar
sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegnastarfinu.
Umsóknir skulu fylltar út á Starfatorgi.
Umsóknarfrestur er til og með 29. október 2018.
Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið
ákvörðun um ráðningu. Frekari upplýsingar um starfið
veitir Ellý Alda Þorsteinsdóttir skrifstofustjóri
elly.alda@vel.is.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir
til að sækja um. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá
því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr.
464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með síðari
breytingum.
Velferðarráðuneytinu, 20. október 2018.

kopavogur.is
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Starfsmaður í gestamóttöku
Íbúðarhótel í miðbæ Reykjavíkur óskar
eftir starfsmanni í gestamóttöku.
Um er að ræða vaktavinnu. Æskilegt er að viðkomandi búi í eða
nálægt 101 Reykjavík. Skilyrði er að viðkomandi reyki ekki.

Starfssvið
Gestamóttaka
Svara tölvupóstum
og símtölum
Eftirfylgni með þrifum
Þjónusta við gesti
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
Samskiptahæfni og rík þjónustulund
Jákvæðni og sveigjanleiki
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

6NTØLOJSVNTUBSGJ§ ÈTBNUVQQMâTJOHVNVN
OÈNPHGZSSJTUÚSG TLVMVCFSBTUÈOFUGBOHJ§
BUWJOOB!GSFUUBCMBEJEJTNFSLU (FTUBNØUUBLBi

Laust er til umsóknar starf
upplýsingafræðings á skrifstofu
laga og stjórnsýslu
Auglýst er laust til umsóknar starf upplýsingafræðings á
skrifstofu laga og stjórnsýslu. Um er að ræða fullt starf
á skjalasafni mennta- og menningarmálaráðuneytisins.
1iQDUL XSSOêVLQJDU HU Dè ¿QQD i YHI UièXQH\WLVLQV
menntamalaraduneyti.is
Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2018

Náðu meiri árangri
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni

hagvangur.is

Skjalastjóri hjá
Fljótsdalshéraði
Laust er til umsóknar starf skjalastjóra hjá Fljótsdalshéraði
Helstu verkefni eru:
3 Móttaka, skráning, varðveisla, pökkun og miðlun skjala
3 Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu og verklags
við skjalastjórnun
3 Umsjón með gerð gæðahandbókar
3 Aðstoð við starfsfólk og stjórnendur varðandi skjalamál
og skjalakerfi
3 Eftirfylgni með skjalaskráningu og frágangur skjalasafns
3 Umsjón með innri vef (skjalakerfið)
3 Uppsetning dagskrár funda bæjarstjórnar og bæjarráðs
Hæfnis- og menntunarkröfur:
3 Háskólamenntun sem nýtist í starfi, m.a. í bókasafns- og
upplýsingafræði
3 Þekking og reynsla af skjalastjórnun nauðsynleg
3 Reynsla af innleiðingu skjalastýringarkerfis kostur
3 Ábyrgð, vandvirkni og nákvæmni
3 Hæfni í mannlegum samskiptum
3 Góð almenn tölvukunnátta
3 Gott vald á íslensku
Um fullt starf er að ræða og laun greiðast samkvæmt kjarasamningi FOSA eða BHM eftir því sem við á og eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.
Æskilegt er að viðkomandi geti komið til starfa í desember
2018.
Allar frekari upplýsingar veitir Stefán Bragason,
skrifstofu- og starfsmannastjóri í síma 4 700 700 eða á
netfanginu stefan@egilsstadir.is
Umsóknarfrestur er til og með 8. nóvember 2018.
Umsóknir berist á skrifstofu Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12,
700 Egilsstaðir merkt SKJALASTJÓRI 2018 eða á netfangið
stefan@egilsstadir.is

4*&&#'8#&$%7#7$$%
6$7 #$8&5#1$$'1
Starfssvið
+!(  #55"#%.&!'8#&(###1$$%!  #
+2(#15'8#&#& &"&!$$"%'1# #
+8#&(  #!$$"%'1#1$$%#$7! &"$%7#
+ '1'#19%#  !%!1$#1

Hæfniskröfur
+ 71#( $$8&!#518%$%!  
+ %& 5$'1#1$'6$ #.$
+&$ 11&# $% &#1#&'.1
+ &1'%1$$"%!'8#&(  #
+ !%%'56$ $& $&!8&1&' &#81&
$7 ##$%&##%23. október 2018.
#1#.1&%$%##518&8 &
2&$#$&""(! # $(#1!'$%#5#$. &(##%.
671&7"#&'%%#%1$ &$7 1$%#$#$$#55$%( 5
atvinna@stb.is#%Vörustjóri. #1#1#&$7 #$%#9 1#5

Fagmenntað fólk í þína þágu
%#$%&1#$#1$%. %(#151&##1$$'1 ##$
 # 9$($%&#(##%.0$$5 :$61&%&1#$stb.is
%&1##1$%. ##$.1 *&%  $!07 &$%&(##%.$
(#5%#&$%&&#& !5#%&#( $&%#$7%&1#$&#
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ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

Jarðfræðikennari
Menntaskólinn í Kópavogi auglýsir eftir framhaldsskólakennara
til jarðfræðikennslu. Um er að ræða fulla stöðu vegna afleysingar
í eitt ár.

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is
Glæný og fersk störf í hverri viku.

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi háskólanám í jarðfræði og
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. Einnig góða almenna
tölvukunnáttu, sé skipulagður og hafi færni í mannlegum
samskiptum. Þá er góð íslenskukunnátta nauðsynleg.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Friðriksdóttir
skólameistari margret.fridriksdottir@mk.is og Helgi Kristjánsson
aðstoðarskólameistari helgi.kristjansson@mk.is og í síma
594 4000.
Sótt er um starfið á starfatorgi eða í netfang skólameistara
og skulu afrit prófskírteina og starfsferilskrá fylgja umsókn.
Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember n.k.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og KÍ.
Nánari upplýsingar um stofnunina er að finna á www.mk.is.
Skólameistari

Óskum eftir að ráða starfsfólk
Hegas ehf. heildverslun, er að leita eftir fjölhæfu og
áhugasömu framtíðar starfsfólki, ert það þú?
Hvetjum konur jafnt sem karlmenn til að sækja um.

Sölu og afgreiðslumann:
t4BMBPHBGHSFJ§TMBUJMWJ§TLJQUBWJOB
t"MIMJ§BSÈ§HKÚG
t4ÓNBTBMB
t"MNFOOUÚMWVLVOOÈUUB

Lagerstjóra
t:mSVNTKØOMBHFST
t6NTKØOPHUJMUFLUQBOUBOB
t7ÚSVNØUUBLB
t-PTVOHÈNB
t-ZGUBSBQSØG

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Jarðfræðikennari

Menntaskólinn í Kópavogi

Kópavogur

201810/1905

Sérfræðingur á bókhaldssviði

Fjársýsla ríkisins

Reykjavík

201810/1904

Launaafgreiðslumaður

Fjársýsla ríkisins

Reykjavík

201810/1903

Sjúkraflutningsmaður

Heilbrigðisstofnun Austurlands

Egilsstaðir

201810/1902

Dýraeftirlitsmaður

Matvælastofnun

Hafnarfjörður

201810/1901

Verkefnastjóri rannsóknastofu

Háskóli Íslands

Reykjavík

201810/1900

Lektor í frumulíffræði

Háskóli Íslands

Reykjavík

201810/1899

Lektor í kviðarhols- og brj.sk.læ.

Háskóli Íslands

Reykjavík

201810/1898

Ræstingastjóri

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Akranes

201810/1897

Lífeindafræðingur á rannsóknad. Sjúkrahúsið á Akureyri

Akureyri

201810/1896

Störf í fjárreiðudeild

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Reykjavík

201810/1895

Þjónustufulltrúi

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.

Reykjavík

201810/1894

Lögreglufulltrúi, skotvopnadeild

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.

Reykjavík

201810/1893

Reykjavík

201810/1892

Hæfniskröfur:
t4BNWJTLVTFNJ
t7BOEWJSLOJPHÚHV§WJOOVCSÚH§
t+ÈLW§OJPHTUVOEWÓTJ
tKØOVTUVMJQVS§
tFLLJOHÈJOOSÏUUJOHVNPHIÞTHÚHOVNFSLPTUVS
Áhugaverð og krefjandi störf hjá traustu og framsæknu
GZSJSULJ6QQMâTJOHBSVNGZSJSULJ§NÈTKÈÈIFJNBTÓ§VOOJ
okkar www.hegas.is
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsóknir
fyrir 1. nóvember 2018 á netfang hegas@hegas.is

LAUS STÖRF

Verkefnisstjóri

Háskóli Íslands

Reykjavík

201810/1891

Meðferðaraðili í barna- og ungl.

Sjúkrahúsið á Akureyri

Akureyri

201810/1890

Sérfræðingur í reikningshaldi

Sjúkratryggingar Íslands

Reykjavík

201810/1889

Starfsmaður í Vínbúðina

Vínbúðin

Grindavík

201810/1888

Skrifst.m - aðstoðarm. yfirljósm.

Landspítali, fæðingarvakt

Reykjavík

201810/1887

Kennari í rafiðngreinum

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

Reykjavík

201810/1886

Hjúkrunarfr. - endurh. Grensási

Landspítali, endurhæfingardeild

Reykjavík

201810/1885

Framhaldsskólak. í spænsku

Fjölbrautaskóli Vesturlands

Akranes

201810/1884

Héraðsdýral. Austurumdæmis

Matvælastofnun

Egilsstaðir

201810/1883

Sjúkraliði

Landspítali, endurhæfingardeild

Reykjavík

201810/1882

Sérfræðil. í smitsjúkdómalækn.

Landspítali, smitsjúkdómalækningar

Reykjavík

201810/1881

Konrektor og kennarar

Menntaskólinn við Hamrahlíð

Reykjavík

201810/1880

Bókasafns- og upplýsingafr.

Landsbókasafn - Háskólabókasafn

Reykjavík

201810/1879

Lögfræðingur

Sýslumaðurinn á Vesturlandi

Teymisstjóri tölvurekstrar

Þjóðskrá Íslands

Stykkishólmur 201810/1878
201810/1877
Reykjavík

Fjölskylduþjónusta
» Deildarstjóri barnaverndar
Grunnskólar
» Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
» Deildarstjóri tómstundamiðstöðvar - Lækjarskóli
» Starf með nem. með fjölþættan vanda - Lækjarskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Skarðssel - Skarðshlíðarskóli
» Grunnskólakennari -Skarðshlíðarskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
Umhverrfis- og skipulagsþjónusta
» Bifvélavirki/vélvirki í Þjónustumiðstöð
Málefni fatlaðs fólks
» 80% starf - Smárahvammur
» Þroskaþjálfi - Svöluhraun
» Þroskþjálfi - þjónustuíbúðir á Drekavöllum
Leikskólar
» Leikskólakennari - Hlíðarberg
» Leikskólakennari - Hvammur
» Leikskólastjóri - Skarðshlíðarskóli
» Leikskólakennari - Stekkjarás
» Þroskaþjálfi - Stekkjarás
» Leikskólakennari - Tjarnarás

Reykjanesbær 201810/1876
201810/1875

ۢ v-lu/lb b: f-=muߪ࣌vv|;=m -=m-uU-u:-u ;u
h-uѲ-u f-=m| v;l homu _ࡴ ࢼѲ -: v/hf- lĸ

Þjónustustjóri sjúkraskrárk. Sögu Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Eftirlitsm. við véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlitið
Eftirlitsm. við véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlitið

Reykjavík

Fjármálastjóri

Landgræðsla ríkisins

Suðurland

201810/1874

Sjúkraliði

Heilbrigðisstofnun Austurlands

Egilsstaðir

201810/1873

Aðstoðarfólk í umönnun

Heilbrigðisstofnun Austurlands

Egilsstaðir

201810/1872

Lögfræðingur

Samgöngu- og sveitastjórnarráðun.

Reykjavík

201810/1871

Umsjón fasteigna

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Reykjavík

201810/1870

Fjármálastjóri

Embætti landlæknis

Reykjavík

201810/1869

Hjúkrunarfræðingur

Embætti landlæknis

Reykjavík

201810/1868

Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is
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Umsóknir
um dvöl í íbúð
fræðimanns
í Kaupmannahöfn
2019.
Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum um
hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota tímabilið
2. janúar til 17. desember 2019.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að ﬁnna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk
(fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu
Alþingis eigi síðar en mánudaginn 29. október nk.

Framleiðslueldhús til sölu
Fyrirtæki á sviði matar- og veitingaþjónustu, sem hefur
verið í farsælum rekstri í fjölda mörg ár á sömu kennitölu,
er til sölu.
Fyrirtækið er vel tækjum búið. Undanfarin ár hefur reksturinn aðallega verið í sölu á hádegismat til fyrirtækja og
stofnana. Mikil sóknarfæri, t.d. í veisluþjónustu.
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Húsasmiðjan í Grafarholti
leitar að öflugum liðsmanni
Leitum að metnaðarfullum aðila í krefjandi og spennandi starf deildarstjóra í búsáhalda- og
fatadeild. Viðkomandi mun einnig hafa umsjón með útstillingum og framsetningu vara í versluninni.
Um er að ræða fjölbreytt verkefni í skemmtilegu starfsumhverfi þar sem reynir á frumkvæði,
sjálfstæð vinnubrögð og gott skipulag.
Ábyrgðarsvið
• Daglegur rekstur deilda.
• Sala og þjónusta við viðskiptavini.
• Umsjón með útliti og merkingum í verslun.
• Útstillingar og vöruframsetning.

Hæfniskröfur
• Frumkvæði og sjálfstæði vinnubrögð.
• Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulund.
• Reynsla af sölustörfum.
• Reynsla af útsti
útstillingum
illingum æskileg.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2018.
nar
Umsóknir sendast í gegnum ráðningarvef Húsasmiðjunnar
www.husa.is/laus-storf/. Nánari upplýsingar um starfið
ð
veitir Sigurður Svavarsson rekstrarstjóri á siggi@husa.iss
Hvetjum bæði kynin til þess að sækja um starfið.

Húsasmiðjan er líflegur vinnustaður með góðan starfsanda og sterka liðsheild.
ild.
Húsasmiðjan leggur áherslu á að nýta til hins ýtrasta hæfni, frumkvæði og
kinu.
þekkingu samhents hóps rúmlega 500 starfsmanna sem starfa hjá fyrirtækinu.
Lögð er rík áhersla á símenntun og fræðslu og að starfsmenn eigi þess kost að
kking
eflast og þróast í starfi. Gildin okkar eru: Metnaður – Þjónustulund – Sérþekking

Byggjum á betra verði

Starfsemin er í leiguhúsnæði, sem sérstaklega er innréttað
undir framleiðslueldhús og gæti kaupandi að fyrirtækinu
fengið leigt áfram, eða fengið húsnæðið keypt.
Áhugasamir eru vinsamlega beðnir um að senda fyrirspurn á atvinna@frettabladid.is
merkt: ,,Til sölu-20”.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Verkefnastjóri og smiður óskast til starfa á
byggingadeild skrifstofu framkvæmda og viðhalds
Útboð

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í:
„Bjarkarland - Gatnagerð og lagnir – hönnunarútboð“
Verkið felur í sér verkhönnun á götum með gangstéttum,
gatnamótum, hringtorgi, hönnun á leiksvæðum, grasmönum
og göngustígum í nýrri íbúðabyggð sunnan við Selfoss,
stærð landsvæðis u.þ.b. 40 hektarar. Hanna skal fráveitu,
vatnsveitu og blágrænar ofanvatnslausnir þar sem það á
við. Lóðarblöð, sameiginleg hæðar og mæliblöð, skulu unnin
fyrir lóðir. Þá skal gera útboðsgögn vegna framkvæmda í 1.
áfanga, kostnaðaráætlun fyrir útboð og fella inn gögn frá
öðrum veitufyrirtækjum.
Stærð verkefnisins er lauslega metið eftirfarandi.
Lengd gatna, for og fullnaðarhönnun
6830m
Göngu- og hjólastígar
5700m
Leiksvæði
4000 m2
Fjöldi útboðsgagna
1 stk.
Gerð Lóðablaða
156 stk.
Hönnun fráveitu- og vatnslagna
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með
miðvikudeginum 24. október nk. Þeir sem óska eftir útboðsgögnum skulu senda tölvupóst á Baldvin Árnason á skrifstofu
Eflu á Suðurlandi, netfang baa@efla.is.
Í tölvupósti skal koma fram nafn bjóðanda, nafn tengiliðs,
símanúmer og netfang.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 800
Selfossi fyrir kl. 11.00 mánudaginn 12. nóvember 2018
og verða þau opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðanda sem
þar mæta.
Framkvæmda og veitusvið Árborgar

Um er að ræða tvö störf hjá byggingadeild skrifstofu framkvæmda og viðhalds. Byggingadeild sér um áætlanagerð, hönnun,
útboð, framkvæmd og eftirlit með stofnframkvæmdum ásamt viðhaldi fasteigna eignasjóðs. Meðal verkefna byggingadeildar
eru nýbyggingar, endurgerð og viðhald leik- og grunnskóla, íþróttamannvirkja og sundlauga, frístundaheimila, ýmissa
menningarstofnana og annarra stofnana og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar.
Starfssvið verkefnastjóra
s 6ERKEFNASTJØRN VI¡ NâFRAMKVMDIR OG VI¡HALD FASTEIGNA
s %FTIRFYLGNI VINNUÉTLUNAR VI¡HALDS OG NâFRAMKVMDA
varðandi verklegar framkvæmdir.
s 5TANUMHALD ME¡ VERKEFNASTÚ¡U FASTEIGNASTJØRA OG STJØRNUN
þeirra.
s 2É¡GJÚF TIL FASTEIGNASTJØRA
s 3AMSKIPTI VI¡ LEIGUTAKA
s 6INNA VI¡ GER¡ VI¡HALDSÉTLUNAR
s 6INNA VI¡ GER¡ ÞTBO¡S OG VER¡KÚNNUNARGAGNA OG EFTIRLIT
með þeim.
s 3KRÉNING VI¡HALDSVERKEFNA OG KOSTNA¡ARSTÚ¡U ¤EIRRA Ó
verkbókhald, yfirferð og samþykkt reikninga.
s 3KRÉNING Ó EIGNAVEF 2EYKJAVÓKURBORGAR OG Ó &RAMKVMDASJÉ
s ÉTTTAKA Ó VINNUHØPUM OG SAMSKIPTI VI¡ ÚNNUR SVI¡
borgarinnar.
s 6ETTVANGSFER¡IR É VINNUSV¡I

Menntunar- og hæfniskröfur verkefnastjóra
s (ÉSKØLAPRØF Ó TKNIGREIN SEM NâTIST Ó STARFI SS EINS OG
verk-, tækni-, eða byggingafræði.
s -ENNTUN OGE¡A REYNSLA AF VERKEFNASTJØRNUN OG REKSTRI ER
æskileg.
s 3TARFSREYNSLA É SVI¡I BYGGINGAMÉLA OG REYNSLA
af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og
fjárhagsáætlanagerð er æskileg.
s (AFA MJÚG GØ¡A SAMSKIPTAHFILEIKA OG REYNSLU AF
teymisvinnu.
s 3KIPULAGSHFNI KOSTNA¡ARVITUND OG NÉKVMNI Ó
vinnubrögðum.
s &RUMKV¡I ÉR¡NI OG RÚGGSEMI TIL VERKA
s 'ETA TIL A¡ TJÉ SIG É ÓSLENSKU Ó R¡U OG RITI
s 'ETA TIL A¡ VINNA UNDIR ÉLAGI
s &RNI Ó NOTKUN É ALGENGUM HUGBÞNA¡I SEM TENGIST
skrifstofustörfum og góð þekking á Word og Excel.
s ¾KURÏTTINDI

Starfssvið smiðs
s 3INNIR ALMENNRI SMÓ¡AVINNU VEGNA VI¡HALDS FASTEIGNA Ó UMSJØN
fasteignastjóra.
s 'ERIR ÉTLANIR VEGNA âMISSA SMRRI VI¡HALDSVERKA Ó TENGSLUM
við viðhaldsáætlun fasteigna.
s 3KRÉIR NI¡UR ATHUGASEMDIR LEIGJANDA  NOTENDA HÞSN¡IS ER
viðkemur viðhaldsþörf húsnæðis.
s 3KâRSLUGJÚF TIL FASTEIGNASTJØRA VAR¡ANDI STÚ¡U VERKA

Menntunar- og hæfniskröfur smiðs
s 3VEINSPRØF Ó SMÓ¡UM MEISTARARÏTTINDI ER KOSTUR
s 2EYNSLA AF VI¡HALDSVERKEFNUM FASTEIGNA ER SKILEG
s ,IPUR¡ SAMVISKUSEMI OG FRNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM
s 6ERKLAGNI
s !LMENN FRNI TIL A¡ SINNA SKâRSLUGER¡ OG ALMENN TÚLVUFRNI
s ,ÓKAMLEG HREYSTI
s ¾KURÏTTINDI

Um er að ræða ótímabundna ráðningu og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt
KJARASAMNINGI 2EYKJAVÓKURBORGAR OG VI¡KOMANDI STÏTTARFÏLAGS 3ØTT ER UM STARFI¡ É HEIMASÓ¡U 2EYKJAVÓKURBORGAR www.
reykjavik.is undir laus störf „Verkefnastjóri hjá byggingadeildh OG  E¡A uSmiður hjá byggingadeild“.
.ÉNARI UPPLâSINGAR UM STÚRFIN VEITIR !GNAR 'U¡LAUGSSON agnar.gudlaugsson @reykjavik.is) deildarstjóri byggingadeildar í
síma 411-1111.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Auglýsing um
skipulagsmál í
Hveragerði
Tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir
Hlíðarhaga í Hveragerði.

Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofa óskar eftir lögfræðingi
sem getur haf ið störf sem fyrst
Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá ásamt einkunnum úr grunn- og meistaranámi til
Írisar Nordquist, skrifstofustjóra, (iris@fjeldco.is) fyrir þann 5. nóvember n.k.
Fjeldsted & Blöndal veitir fjölbreytta lögmannsþjónustu
sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna af lögfræðistörfum bæði á Íslandi og í öðrum löndum. Þjónustan er
fyrst og fremst sniðin að fjölbreytilegum og krefjandi

Grafika.is 18

þörfum fyrirtækja og stofnana.
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Suðurlandsbraut 18, 108 Reykjavík , www.fjeldco.is

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 17. október sl. að
auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir lóðina Hlíðarhaga í
Hveragerði og næsta nágrenni hennar, skv. 1. mgr. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið afmarkast af hlíðum
Hamarsins til vesturs, íbúðabyggð í Laufskógum til suðurs af
Breiðamörk til austurs og opnu svæði í hlíðum Hamarsins til
norðurs. Meginmarkmið deiliskipulagsins er að nýta landgæði
svæðisins til þess að auka framboð á byggingalóðum í Hveragerði, með byggð sem ætlað er að falli vel að bæði landslagi og
núverandi byggð. Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofunni
Breiðumörk 20, frá og með mánudeginum 22. október til mánudagsins 3. desember 2018. Tillagan er aðgengileg á heimasíðu
Hveragerðisbæjar, www.hveragerdi.is
Athugasemdir eða ábendingar við tillöguna skulu vera skriflegar
og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi þriðjudaginn 4. desember
2018 annað hvort á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar Breiðumörk
20 eða á netfangið: gfb@hveragerdi.is.

Skipulagsfulltrúinn í Hveragerði.

Ø[IVó
Orkuveita Reykjavíkur sef., fyrir hönd Veitna ohf.,
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

BOOSTER SYSTEM FOR
DISTRICT HEATING

Safnaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki
úr aðalúthlutun safnasjóðs á árinu 2019
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2018
Í aðalúthlutun safnasjóðs eru veittir bæði verkefnastyrkir og rekstrarstyrkir, upphæð og fjöldi
veittra styrkja ræðst af ráðstöfunarfé sjóðsins auk fjölda og gæðum umsókna.
Viðurkennd söfn geta sótt um styrki úr safnasjóði, einnig er sjóðnum er heimilt að styrkja aðra
starfsemi til að efla faglegt safnastarf.

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
„VEIK-2018-12 Booster System For District Heating“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu
Orkuveitunnar frá miðvikudeginum 24.10.2018
https://www.or.is/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur.,
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, ﬁmmtudaginn 08.11.2018
kl. 10:00
VEIK-2018-12

20.10.2018
Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1  110 Reykjavík
Fax 516 630  Sími 516 6100
www.or.is/utbod

Verkefnastyrkir:
Öll viðurkennd söfn geta sótt um styrki til skilgreindra verkefna. Sjóðnum er einnig heimilt að
styrkja aðra starfsemi til að efla faglegt safnastarf, m.a. rannsóknir á starfssviði sjóðsins og miðlun
upplýsinga um þær. Önnur söfn, safnvísar, setur og sýningar geta notið styrks úr safnasjóði til
skilgreindra verkefna í samstarfi við viðurkennd söfn.
Áhersluefni verkefnastyrkja fyrir næstu aðalúthlutun safnaráðs 2019 verða eftirfarandi:
• Börn og ungmenni
• Samstarfsverkefni, innanlands og utan
• Stafræn miðlun

Útboð

Safnaráð vekur þó athygli á því að allar umsóknir sem uppfylla skilyrði úthlutunarreglna verða
teknar til umsagnar safnaráðs. Umsóknir með þessum áhersluefnum þurfa að uppfylla sömu
skilyrði um gæði umsókna og aðrar.
Rekstrarstyrkir:
Eingöngu viðurkennd söfn geta sótt um rekstrarstyrk til sjóðsins til að efla starfsemi sína.
Viðurkennd söfn í eigu ríkisins og viðurkennd söfn sem hljóta rekstrarstyrk á fjárlögum munu
ekki hljóta rekstrarstyrk úr safnasjóði sama ár, en geta sótt um verkefnastyrki.
Umsóknum skal skila með því að fylla út rafrænt umsóknareyðublað á umsóknavef safnaráðs,
sjá https://safnarad.is.
Nánari upplýsingar má finna á vef safnaráðs eða hjá framkvæmdastjóra safnaráðs,
Þóru Björk Ólafsdóttur, thora@safnarad.is.
Hlutverk safnasjóðs er að styrkja starf þeirra safna sem falla undir safnalög nr. 141/2011. Menntaog menningarmálaráðherra úthlutar styrkjum úr safnasjóði að fengnum tillögum safnaráðs.

Veitur ohf., óska eftir
tilboðum í útboðsverkefnið:

MÆLASKIPTI Á
RAFORKUSÖLUMÆLUM
Á VEITUSVÆÐI VEITNA
Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEV2018-24 Mælaskipti á raforkusölumælum á veitusvæði
Veitna“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu
Orkuveitunnar frá Þriðjudeginum 23.10.2018
https://www.or.is/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, ﬁmmtudaginn 08.11.2018 kl. 11:30
VEV-2018-24

Safnaráð - safnasjóður · Gimli · Lækjargötu 3 · 101 Reykjavík · Sími 534 2234 · safnarad@safnarad.is · www.safnarad.is
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Útboð

Keldugata 13
210 Garðabær

Nýbýlavegur 8 2.hæð t200 Kópavogur tEPNVTOPWB@domusnova.is tS 527 1717

Beykihlið 7, 105 Reykjavík

Veitur ohf., óska eftir
tilboðum í útboðsverkefnið:

S

VETRARBRAUT DÆLUSTÖÐ
UPPSETNING BÚNAÐAR
Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEV2018-10 Vetrarbraut dælustöð uppsetning búnaðar“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu
Orkuveitunnar frá Þriðjudeginum 23.10.2018
https://www.or.is/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, ﬁmmtudaginn 08.11.2018 kl. 11:00
VEV-2018-10

15

20.10.2018

PIÐ

HÚ

O
byggingu,
Einbýlishús í
erfi!
einstakt umhv
Í byggingu vel skipulagt og fallegt einbýlishús
Staðsett í botnlanga á útsýnisstað í Urriðaholti
Húsið er staðsteypt á tveimur hæðum
um 245 fm
Glæsileg alrými og 4-5 svefnherbergi
Húsið afhendist fokhelt að innan eða
skv samkomulagi
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

97,0 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22.OKT KL 17:00 - 17:30
   
    
  
  
Upplýsingar veitir Kristín Einars lgf. í s: 894 3003 eða
Kristin@domusnova.is
www.domusnova.is

=LP[\YVOM)¤QHYOmSZP9L`RQH]xR
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Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í desember, janúar, febrúar og mars ef næg þátttaka næst:

Ø[IVó
Orkuveita Reykjavíkur sef., fyrir hönd Veitna ohf.,
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

AUTOMATIC SELF CLEANING
WATER FILLTER
Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
„VEIK-2018-06 Automatic Self Cleaning Water Fillter“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu
Orkuveitunnar frá miðvikudeginum 24.10.2018
https://www.or.is/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur.,
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, ﬁmmtudaginn 08.11.2018
kl. 10:30
VEIK-2018-06

20.10.2018
Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1  110 Reykjavík
Fax 516 630  Sími 516 6100
www.or.is/utbod

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

860 Hvolsvöllur

Vinsæll og rótgróinn veitingastaður í blómlegum rekstri.
Gallery Pizza hefur verið starfandi í tæplega 30 ár.
Um er að ræða sölu á rekstri með öllum tækjum og
tólum með leigusamningi
Einnig er hægt að semja samhliða um kaup á 214 fm
veitingahúsi og 104 fm einbýlishúsi er stendur við hlið
staðarins (laust strax).
Húsin standa á góðri lóð með mikla möguleika.

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

Verð :

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

28 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

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

ÚTBOÐ

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.

Útboð

Hvolsvegur

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
 Þjónustuhús við ÍR-völl, innanhússfrágangur,
útboð nr. 14335.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupadeild

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

Orka náttúrunnar ohf. óskar
eftir tilboðum í:

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir

Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

SNJÓMOKSTUR OG
JARÐVINNU

Sóltún 20, 105 Reykjavík

einar@egfasteignamidlun.is
Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-201810 Snjómokstur og jarðvinna“

SUÐURGATA 7

896 8767

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 22 ár!

57,5 millj.

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, þriðjudaginn 20.11.2018 kl. 11:00.
ONRS-2018-10

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

20.10.2018

OPIÐ HÚS

sunnnudag milli kl. 17 og 17:30

www.egfasteignamidlun.is

Falleg, björt og mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi með lyftu byggðu árið 1985 á besta stað í
miðbæ Reykjavíkur. Rúmgóð samliggjandi stofa og borðstofa og tvö svefnherbergi. Sérstæði í bílageymslu
fylgir. Frábær staðsetning í nágrenni við Tjörnina í Reykjavík þar sem stutt er í alla þjónustu og ýmsa
menningarlega starfsemi. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
695 5520

Sími:

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

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

Keldugata 13
Verð :

97,0 millj.

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
697 9300

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

Sími:

800 Selfoss

Nýjar íbúðir, 2ja herb. og stærri

25,7 millj.

Verð frá:

Arkitekt Kristinn Ragnarsson
/\ftuhús á þremur hæðum

Nánari upplýsingar:

Þorláksgeisli 33

113 Reykjavík
Verð :

50,9 millj.

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

Gunnar Helgi Einarsson Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929
Sími: 615 6181

Ragnheiður Pétursdóttir Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali

Skólvörðustígur

101 Reykjavík

Fallegt einbýlishús
með aukaíbúð á jarðhæð
Stórar stofur á aðalhæð
Skjólsæll og sólríkur garður
Frábær staðsetning

V
Tilboð
óskast

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

löggiltur fasteignasali

Grenimelur 13
Vel skipulögð íbúð á jarðhæð í
góðu húsi við Grenimel 13
3ja herbergja 90 fm
Góð staðsetning þar sem stutt er
í skóla og alla helstu þjónustu

Verð :

löggiltur fasteignasali

107 Reykjavík

Staðarbakki 2

38,7 millj.

162,5 fm endaraðhús með bílskúr
Vesturgarður og vestursvalir

109 Reykjavík
Verð :

64,9 millj.

Svefnherbergi fjögur,
stór stofa lokaður garður

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
865 4120

Sími:

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Falleg og vel skipulögð íbúð á
3ju og efstu hæð í góðu l\ftuhúsi
við Þorláksgeisla 33 í Grafarholtinu
113,5 fm - 4ra herbergja
/\fta - Stæði í bílage\mslu
Tvennar svalir
Tengi f\rir rafbíl í bílage\mslu

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
778 7272

Sími:

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Afhending er í febrúar 2019

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
899 1178

Sími:

Álalækur

210 Garðabær

 b\ggingu vel skipulagt og fallegt
einbýlishús.. Staðsett í botnlanga
á útsýnisstað í Urriðaholti. Húsið er
staðste\pt á tveimur hæðum um 245 fm.
Glæsileg alrými og 4-5 svefnherbergi
Húsið afhendist fokhelt að innan
eða skv samkomulagi

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
822 2307

Sími:

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

s. 615 6181 Gunnar Helgi Einarsson

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

.

.

SÖLUSÝNING

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 21. okt. kl. 15:00 - 16:00

sunnudaginn 21. okt. kl. 15:30 - 16:00

Dyngjugata 1-3

Mánatún 1

210 Garðabær

Nánari upplýsingar veita:

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

105 Reykjavík

Nýtt staðste\pt 18 íbúða l\ftuhús á fjórum
hæðum við '\ngjugötu Garðabæ
Íbúðirnar eru 4ra herb. á bilinu 120 - 180 fm
og f\lgir þeim stæði í bílage\mslu.
Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr
góðri nýtingu fermetra og er skipulag
íbúða einkar gott.
Einstakar þakíbúðir með mikilli lofthæð
á 4.hæð
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

60,3 millj.

.

Glæsileg íbúð 2ja herbergja íbúð á 6. hæð
í nýb\ggingu
Eigin er skráð hjá FMR 81,7 fm
/\ftuhús / stæði í lokaðri aðgangsstýrðri
bílage\mslu suður svalir
Vandaðar innréttingar frá Brúnás
Afhending við kaupsamning
Einstök staðsetning á rólegum stað
í hjarta borgarinnar. Í nánd við iðandi
og fjölbre\tt borgarlíf
Verð:

53,2 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 21. okt. kl. 13:30 - 14:00

sunnudaginn 21. okt. kl. 14:00 - 14:30

Miðleiti 6

Flyðrugrandi 10

Glæsileg björt og rúmgóð 4ra herbergja
endaíbúð FMR 129,8 fm / 155,2 fm
Stæði í bílage\mslu skráð 25,4 fm
Frábær staðsetning / þvottahús innan íbúðar
Aðeins 3 íbúðir í stigagangi
Útgeng út á suðvestur svalir
Öll rýmin mjög rúmgóð og björt
Lækkað verð

Rúmgóð og falleg íbúð 4. hæð ásamt
sérb\ggðum bílskúr
Íbúðin er skráð 150 fm þar af bílskúr 24 fm
Í dag eru 2 svefnherbergi en teikning gerir
ráð f\rir 4 svefnherbergjum
Tvennar svalir í suðaustur og norðvestur

103 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð:

107 Reykjavík

53,9 millj.

Nánari upplýsingar:

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

Verð:

Með þér alla leið

64,9 millj.

Grandavegur 42
- Perla í vesturbænum -

42A

42 B
42 C

útsýni til sjávar og fjalla

OPIÐ HÚS

mánudaginn 22.sept. kl. 17:00 - 18:00
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

SÖLUMENN Á STAÐNUM
ÁHUGASAMIR VELKOMNIR

<ˋUE\JJ²DUVYDOLU£¸OOXP¯E¼²XP
til viðbótar við uppgefna fermetra
.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 21. okt. kl. 14:30 - 15:00

laugardaginn 20. okt. kl. 14:00 - 14:30

Engjasel 29

Hvassaleiti 30

109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Fallega útsýnis-endaíbúð að stærð 119,3 fm
DQQDUULK¨²¯6HOMDKYHUˋ
E¼²LQQLI\OJLUVW¨²L¯ORND²ULE¯ODJH\PVOX
Þrjú góð svefnherbergi
Stórar bjartar stofur, með útgengt út á svalir
Endurnýjað baðherbergi
Verð:

Nýlendugata

101 Reykjavík

Tvær samþykktar íbúðir sameinaðar
Falleg 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum
klæðning á húsinu er öll ný
Gluggar allir endurnýjaðir
Nánari upplýsingar:

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

Verð :

105 Reykjavík

69,9 millj.

Nánari upplýsingar:

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

42,9 millj.

Verð:

Seinakur 5

210 Garðabær

141,3 fm íbúð á jarðhæð með palli
6W¨²L¯E¯ODJH\PVOX
/\IWXK¼V
Þrjú svefnherbergi

Verð :

72,5 millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Fallega og rúmgóða 5 herbergja endaíbúð
á fjórðu og efstu hæð í fjölbýli ásamt
íbúðarherbergi í kjallara og endabílskúr í
sérstæðri bílskúrslengju
9LQV¨OVWD²VHWQLQJI\ULUIM¸OVN\OGXIµON
Fallegt útsýni
Íbúðin er 170,3 fm þar af
er 21 fm bílskúr

löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Miðbraut 28
Sérlega bjartar og vel skipulagðar
127 fm, 4ra herbergja hæðir
Sér inngangur í allar íbúðir
Frábær staðsetning á sunnanverðu
Seltjarnarnesi
Íbúðirnar afhendast fullbúnar
en án gólfefna.
Nánari
upplýsingar veita:

55,9 millj.

170 Seltjarnarnes
Verð frá:

72,9 millj.

Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Páll Þórólfsson löggiltur fasteignasali s. 893 9929

M
SÝNU GA
E
DAGL

Hafnarbraut
Kársnesi

9

Eign.

Herb.

Stærð

Verð

0101

3

108,1

57.900.000 kr.

0102

4

145,4

68.900.000 kr.

Fallegar gönguleiðir með sjávarsíðunni

0106

3

81,8

48.900.000 kr.

Stutt í stofnæðar

0201

4

114,2

59.900.000 kr.

0202

4

140,8

70.900.000 kr.

0203

2

68,1

41.900.000 kr.

0204

3

101,8

52.900.000 kr.

0205

3

86,7

49.900.000 kr.

0206

3

95,2

50.900.000 kr.

0207

2

59,3

38.900.000 kr.

0208

3

93,5

50.900.000 kr.

0301

4

114,0

SELD

0302

4

141,0

71.900.000 kr.

0303

2

68,4

42.900.000 kr.

0304

3

101,8

54.900.000 kr.

0305

3

86,3

50.900.000 kr.

0306

3

90,1

51.900.000 kr.

0307

2

59,3

39.900.000 kr.

0308

3

91,5

51.900.000 kr.

0401

4

172,4

110.000.000 kr.

0402

3

105,5

61.900.000 kr.

0403

3

89,7

56.900.000 kr.

0404

3/4

115,4

71.900.000 kr.

0405

3/4

122,9

73.900.000 kr.

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir
með sjávarútsýni á vestanverðu Kársnesinu
)\UVWX¯E¼²LU¯Q¿MXEU\JJMXKYHUˋPH²IDOOHJXP¼WLYLVWDURJ
göngusvæðum við sjávarsíðuna
Ný brú mun tengja Kársnesið, háskólasamfélaginu við Öskjuhlíð
RJPL²E¨5H\NMDY¯NXU
0LNLORJPHWQD²DUIXOOXSSE\JJLQJ£.£UVQHVLQX
/\IWXK¼VPH²E¯ODNMDOODUD
Verð frá kr. 38,9 milljónir
Nánari upplýsingar veita:

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

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

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Með þér alla leið

www.karsnes.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 2 0 . O K TÓ B E R 2 0 1 8

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari
S: 867-3040

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

Haraldur Guðjónsson
lögg. fast.
s. 783 1494
halli@fasteignasalan.is

Hlíðarvegur 11, 200 Kópavogi

Jökulgrunn 11 – 104 Reykjavík

OP
I
HÚ Ð
S

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30

OP

IÐ

19

HÚ

S

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

0QJ§IÞTNÈOVEBHJOO0LULMo
Falleg 3. herb. neðri hæð í þríbýli með bílskúr og sérinngangi. Í íbúðinni eru 2 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús, borðstofa og stofa. Góðar suðursvalir.
Bílskúr upphitaður. Heitt og kalt vatn. Frábær staðsetning. V. 4.9 m.
Nánari uppl. Haraldur Guðjónsson lgf s. 783 1494
og Bjarni Sigurjónsson selj. s. 626 3201

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: 49,9 millj.

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

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17

Verslunar- og þjónustuhúsnæði

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

    .3'$7# -"!+5".,,,"!&' % (

TIL LEIGU
Til leigu nokkrar stærðir af skrifstofu- og þjónusturými á
1. hæð. Í húsinu er rekið öflugt fyrirtæki í ferðaþjónustu.

Um er að ræða ýmsa stærðarmöguleika frá 14 fm uppí 267 fm. Gott
sameiginlegt rými með aðgengi að mötuneyti og fundarsölum er í boði.
Góð aðkoma er að húsinu og góð bílastæði. Húsið hentar sérstaklega
vel fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu vegna nálægðar við Skarfabakka og
núverandi starfsemi í húsinu. Húsnæðið afhendist tilbúið til notkunar og
er til afhendingar mjög fljótlega. Upplýsingar gefur Dan Wiium hdl. og
lögg. fasteignasali í símum 896-4013 og 533-4040 eða dan@kjoreign.is
Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Norðurhlið

Leiga: Hafnarstræti 18
Hafnarstræti
18
Glæsilegt verslunarhúsnæði að Hafnarstræti 18, Reykjavík,
við Lækjartorg. Vönduð nýbygging í hjarta borgarinnar,
með rými allt að 1.020 m2 að stærð.
Húsnæðið er á þremur hæðum og skiptast hæðirnar eftirfarandi:
Niðurgrafinn kjallari - 351 m2
1.hæð - 351 m2
2.hæð - 318 m2
Afhending er áætluð í nóvember 2019
eða eftir að endurbyggingu húsnæðisins lýkur.

Sérfræðingar í
ráðningum

Frekari upplýsingar veitir
Gunnar Gunnarsson í síma 773-3016
eða gunnarg@subway.is

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

Austurhlið

Vesturhlið

534 1020

ÍYTSH9L`RQH]xR^^^QVM\YPZ

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is • byr@byrfasteign.is
Bergsveinn
S: 863 5868

Sigurður J.
S: 534 1026

Helgi Már
S: 897 7086

Magnús
S: 861 0511

Fljótsmörk 14 - Hveragerði

Ólafur
S: 824 6703

TILLEIGU
LEIGU
TIL

OPIÐ
HÚS

:RPWOVS[¶9L`RQH]xR
:RYPMZ[VM\OZU¤óP
VNO¤óOZZPUZ
Gerð:
verslunar-/ þjónustu:[¤YóZHT[HSZMT
húsnæði
á áberandi stað
=PYóPZH\RHZRH[[ZSH\Z[

Fiskislóð 16, 101 Rvk

Stærð: 456,7 m2
(SSHYUmUHYP\WWSûZPUNHY]LP[PY!
Allar nánari
upplýsingar veitir:
ÔSHM\Y1}OHUUZZVU

HelgiRekstrarfræðingur
Már Karlsson

leigumiðlari
LöggilturLöggiltur
leigumiðlari,
löggiltur
Löggiltur
fasteignasali
fasteigna-,
fyrirtækjaog skipasali.


897 7086
| 534 1024
VSHM\Y'QVM\YPZ
hmk@jofur.is

;PSSLPN\[]¤YZHTSPNNQHUKPZRYPMZ[VM\O¤óPYZHT[HSZ\TMT<TLYHóY¤óHVNO¤óOZZPUZLMZ[\O¤ó3`M[Hx

Opið hús þriðjudaginn 23. okt. 2018 kl.17:30-18:00
Fallegt 193,9fm parhús með bílskúr. Íbúðin er á tveimur hæðum
og skemmtilega skipulögð. Á neðri hæð er anddyri, stór stofa,
eldhús, þvottahús, snyrting og bílskúr. Á efrihæð er stór stofa/
sjónvarsherbergi, tvö herbergi og baðherbergi. Möguleiki að
búa til tvö herbergi til viðbótar. Innréttingar og skápar úr eik.
Vandað eikarparket á gólfum. Fallegur og gróinn garður.
Suðurverönd og þar er gróðurhús. Góðir skjólveggir eru meðfram garðinum. Bílaplanið er hellulagt. Eignin er mjög vel staðsett, miðsvæðis í Hveragerði og stutt í grunnskóla, íþróttahús
og sundlaug. Verð 59 millj.

ZHTLPNU.V[[[ZûUPVNNS\NNHYHSSHUOYPUNPUU;]LPYYHMTHNUZZ[VMUHYLY\PUUxOZPóVN[]LPYSQ}ZSLPóHYHYSHNUHZRmW\YM`YPY
Húsnæðið
skiptist upp í stóran sal, sér lager/ verkstæðisrými, lokaðar skrifstofur, fundarherbergi, eldhús/
UL[RLYMPTLóSNU\TxHSSHYZRYPMZ[VM\YmO¤ó\TVN[LUNPIV_M`YPYSQ}ZSLPóHYH(óNHUNZZ[ûY[IxSHWSHUTLó`MPYZ[¤ó\TLY
kafﬁstofu
og snyrtingar. Glæsilegt hús á áberendi stað sem getur hentað sem verslun eða fyrir þjónustufyrirtæki.
]PóOZPó.L[\YOLU[HóTQN]LSM`YPY[K[S]\M`YPY[¤RPLóHHSTLUUHZRYPMZ[VM\Z[HYMZLTP<WWS\TSLPN\]LYóNLM\YÔSHM\Yx
Möguleiki
er að leigja til viðbótar um 3.500 fm. afgirt geymslu-/ athafnasvæði milli Fiskislóðar og Grandagarðs.
ZxTH Laust strax.

Sérhæfum okkur í sölu og leigu á atvinnuhúsnæði
Pantaðu verðmat eða skoðun – 534 1020 // sala@jofur.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ H

MIÐVIK

ÚS

UDAG

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

    .3'$7# -"!+5".,,,"!&' % (

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

Boðaþing 18 – 20 í Kópavogi
Opið hús sunnudaginn 21. október frá 14:00 – 15:00

S

IÐ
OP

HÚ

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

Hörpugata 4 – 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 24. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Fallegt og uppgert 192,2 fm. bárujárnsklætt timburhús á 3 hæðum sem stendur
á eignarlóð. Tvær útleigueiningar fylgja eigninni og bjóða uppá góðar
leigutekjur. Húsið er byggt 1932 og hefur fengið gott viðhald. Góður sólpallur er
á lóðinni. Svalir með fallegu útsýni. Snyrtileg 59,7 fm. íbúð í kjallara er á öðru
fastanúmeri og möguleiki er á að kaupa hana sér. Verð: 111 millj.

Kjöreign er með til sölu nýjar 3ja herbergja íbúðir frá 118 – 135 fm
ásamt stæðum í bílageymslu. Og 2ja herbergja 91 fm íbúðir án stæðis í
bílageymslu. Íbúðirnar eru fullfrágengnar með ísskáp og uppþvottavél
og verða afhentar við undirritun kaupsamnings.
Verð frá 45-63 millj.

     

ÓÐINSGÖTU 4

ÓÐINSGÖTU 4

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

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

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

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

Grenimelur 3. Efri hæð og ris ásamt bílskúr

Kópavogsbakki 3 - Kóp. Glæsilegt einbýlishús á einni hæð
S

Ú
ÐH

I

OP

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Eignin verður til sýnis á morgun, sunnudag, frá kl. 17.00 – 17.45
Virkilega glæsilegt og vel skipulagt 185,5 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 34,0 fm. bílskúr á
frábærum stað á móti suðri. Húsið að innan er allt innréttað á afar vandaðan og smekklegan máta.
Arinn í stofu og gólfsíðir gluggar. Hjónasvíta sem samanstendur af svefnherbergi, fataherbergi og baðherbergi. Aukin lofthæð er í húsinu og innfelld lýsing í loftum í flestum rýmum, lýsing í veggjum, vönduð
Vola tæki í eldhúsi og í baðherbergjum. Gólfhitakerfi er í öllu húsinu. Húsið að utan er í góðu ástandi,
málað að mestu leyti en klætt að hluta með zinki. Lóðin er glæsileg , með hellulagðri innkeyrslu og
stéttum með hitalögnum, steyptum veggjum, lýsingu og harðviðarveröndum, nánast viðhaldsfrí. Heitur
pottur. Verð 129,0 millj.

Glæsileg og mjög mikið endurnýjuð
176,1 fm. efri sérhæð og ris auk 28,0 fm. bílskúrs
í einstaklega fallegu og nýviðgerðu og steinuðu
I
P
þríbýlishúsi, teiknuðu af Einari Sveinssyni.
O
Björt og frábærlega skipulögð með mjög stórum
og björtum samliggjandi stofum með arni og
útgengi á svalir, stóru eldhúsi, þremur baðherbergjum og 5 rúmgóðum svefnherbergjum. Risið
er með góðri lofthæð.
Hæðin er 137,8 fermetrar að stærð, forstofa á
1. hæð er 6,4 fermetrar, ris er 26,0 fermetrar og
geymslur í kjallara eru 5,9 fermetrar auk kaldrar
geymslu.
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra.
Eignin verður til sýnis á morgun, sunnudag,
Húsið að utan er allt nýviðgert og steinað upp
frá kl. 15.45 – 16.30
á nýtt. Hiti er í gangstétt fyrir framan húsið og í
Frábær staðsetning í vesturbænum. Stutt er í leikskóla, innkeyrslu fyrir framan bílskúr.
skóla, Háskóla Íslands, íþróttasvæði KR, Vesturbæjar- Verð 105,0 millj.
laugina, verslanir og aðra þjónustu.
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

NÝTT Í SÖLU

LÁGALEITI 5-9
LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 27

Efstaleiti 27 &
Lágaleiti 1-9
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni.
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunarog þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði. Stærð íbúða er frá
34 fm – 120 fm.

Vandaðar og nútímalegar íbúðir
Flestar íbúðanna með stæði í bílageymslu
· Stúdíóíbúð, verð frá 28,4 m.
· 2ja herbergja íbúð, verð frá 36,9 m.
· 3ja herbergja íbúð, verð frá 51,9 m.
· 4ra herbergja íbúð, verð frá 64,9 m.

Stærð 49,7 fm / Svalir 7 fm
Verð 36,9 mkr.

Stærð 105,2 fm / Svalir 20,2 fm
Verð 66,9 mkr.

Verönd
7,0 m²
Herb.
16,8 m²
Herb.
10,9 m²
Bað
4,0 m²

OPIÐ SUNNUDAGINN 21. OKTÓBER

Gangur
4,5 m²

Alrými
29,4 m²

Þvottur
3,6 m²

Andd.
2,7 m²

Á EIGNAMIÐLUN, GRENSÁSVEGI 11, MILLI KL. 13.00 OG 14.00

0306

SÖLUMENN KYNNA ÍBÚÐIRNAR

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

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

0110

Anddyri
2,4 m²

Hreiðar Levy Guðmundsson
nemi til lögg. fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

Bað
4,5 m²

Alrými
40,4 m²
Svalir
20,2 m²

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

OPIÐ HÚS

21. okt 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS

21. okt 15:00 – 15:30

Sogavegur 192

Mosagata 8

108 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 139,8 fm

210 GARÐABÆR
SÉRBÝLI

HERB:

5

STÆRÐ: 227 fm

Um er að ræða tvær eignir með sitthvort fastanúmerið
sem seljast saman. Heildar stærð eignar er 138,9 fm.
3-4ra herbergja íbúð með sérinngangi og 2ja herbergja
íbúð með sérinngangi.

Heyrumst

Bryndís 616 8985

44.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

Lundarbrekka 2
200 KÓPAVOGUR

101 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

STÆRÐ: 124,5 fm

4

HERB:

5

Heyrumst

Heyrumst

Venni 699 7372

Venni 699 7372

44.900.000

46.900.000

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

22. okt 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS

21. okt 13:30 – 14:00

Lautasmári 10

Leifsgata 9

201 KÓPAVOGUR

101 REYKJAVÍK

FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 102,6 fm

Góð fjögurra herbergja íbúð með innangengum
bílskúr á besta stað. Stutt í alla þjónustu og
stutt í allar áttir. Herbergin eru rúmgóð. Allir
velkomnir í opið hús.

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Glæsileg, mikið endurnýjuð fjögurra herbergja
íbúð á 3. hæð við Leifsgötu 9 í Reykjavík. Eignin
var að mestu endurnýjuð að innan árið 2017.

Heyrumst

Heyrumst

Kristján 696 1122

Hannes 699 5008

53.500.000

Löggiltur fasteignasali

44.900.000

Löggiltur fasteignasali

SÝNUM SAMDÆGURS

OPIÐ HÚS

Ferjuvað 13-15

21. okt 16:30 – 17:00

Þingvað 9

110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 76,8 fm

FJÖLBÝLI

Björt og falleg 5 herbergja íbúð á efstu hæð
í mikið endurbættu fjölbýlishúsi í Kópavogi.
Íbúðin er með sérinngang af svölum.

Virkilega skemmtileg 4ra herbergja íbúð í
UHWURVWtOtVWH\SWXK~VLi+YHU´VJ|WXQQL
Íbúðin er með sérinngang og er á tveimur
hæðum.

STÆRÐ: 136,3 fm

TILBOÐ

21. okt 16:00 – 16:30

+YHU´VJDWD$

OPIÐ HÚS

6

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

21. okt 15:00 – 15:30

STÆRÐ: 72,2 fm

HERB:

Heyrumst

Bryndís 616 8985

OPIÐ HÚS

PARHÚS

Glæsilegt og vandað fullbúið parhús sem er staðsett í
sunnanverðu Urriðaholti í Garðabæ. Húsið er alls 227 fm
á tveimur hæðum, þar af er 40 fm. innbyggður bílskúr.
Vandaðar innréttingar og tæki. Einstakt útsýni.

110 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

3

Nýuppgerð þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð
í snyrtilegu fjölbýlishúsi í Norðlingaholti.
Fallegt útsýni, stutt í skóla og útivistarsvæðin
Heiðmörk, Elliðavatn og Rauðavatn.
Heyrumst

Stefán 892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

STÆRÐ: 252,2 fm

EINBÝLI

HERB:

6

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.

Heyrumst

39.900.000

Stefán 892 9966

109.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

VIÐ KYNNUM

Álalind 14

Hlíðasmári 6 201 Kópavogur
510 7900
www.FASTLIND.is

ÍBÚÐIR Í SÖLU:
Íbúð Stærð Bílastæði

Verð

101

74,7

Já

SELD

102

129

Já

SELD

103

133

Já

SELD

104

76

Nei

SELD

201

74,7

Já

202

129

Já

62.9 m kr.
63.9 m kr.

SELD

203

133

Já

204

76,7

Nei

SELD

301

74,8

Já

SELD

302

129

Já

63.5 m kr.

303

133

Já

64.5 m kr.

304

76,2

Nei

SELD

401

75,1

Já

SELD

402

129

Já

63.9 m kr.

403

134

Já

SELD

SÖLUSÝNING:

404

76,2

Nei

SELD

Laugardaginn 20. október
kl. 16.00-16.30

501

75,9

Já

SELD

502

130

Já

64.4 m kr.

Fallegar og vel skipulagðar
Íbúðir í glæsilegu húsi.
Íbúðir afhendast fullbúnar með
gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél,
þvottavél & þurrkara.
Lokuð og upphituð bílageymsla,
stórar svalir með lokuðu svalaskýli.
Fullbúnar sýningaríbúðir til sýnis.
Áætluð afhending nóvember 2018.
Stærðir 75 - 139 fm
Tvær lyftur

503

134

Já

SELD

504

76,5

Já

SELD

601

74,9

Já

SELD

602

130

Já

SELD

603

137

Já

SELD

604

76

Já

SELD

701

75,4

Já

SELD

702

131

Já

SELD

703

137

Já

SELD

704

77,4

Já

SELD

801

75,6

Já

SELD

802

130

Já

SELD

803

137

Já

SELD

804

77,4

Já

SELD

901

75,6

Já

SELD

902

130

Já

SELD

903

139

Já

SELD

904

78,1

Já

SELD

1001

75,7

Já

SELD

1002

131

Já

79.9 m kr.

1003

139

Já

79.9 m kr.

1004

77,4

Já

52.5 m kr.

BYGGINGARAÐILI:
KYNNINGARVEFUR: www.AFHUS.is
HVERFISSÍÐA: www.GLADHEIMAHVERFID.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Stefán
Jarl Martin

Lögg. leigumiðlari

892 9966
stefan@fastlind.is

Þorsteinn
Yngvason

Kristján
Þórir Hauksson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

696 0226

696 1122

thorsteinn@fastlind.is

kristjan@fastlind.is

Hannes
Steindórsson

Lögg. fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

LIND Fasteignasala

Uppspretta
ánægjulegra
viðskipta

*O VLOHJWQìWWDWYLQQXK~VQ êL
YLê/DPEKDJDYHJt5H\NMDYtN

Einingarnar skilast fullbúnar á byggingastigi 7.
Frábær staðsetning við Vesturlandsveginn.
Allar einingar á götuhæð –fallegt útsýni til vesturs.
Aðeins 6 einingar eftir:
Matshluti

Fm

Mhl

144,9 39.900.000

102

Verð

Mhl

103

255,6 68.900.000

Mhl

104

144,9 39.900.000

Mhl

105

144,9 39.900.000

Mhl

202

214,0 61.900.000

Mhl

206

214,0 61.900.000

Sigurður Samúelsson, löggiltur fasteignasali
sigurdur@landmark.is / gsm 896 2312

Halla
Lögg. fast.
659 4044

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

Breiðavík 11 - 3ja herbergja

Ellert
Sölumaður
661 1121

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489

Skólavörðustígur 6

Sigfús Aðalsteinsson, löggiltur fasteignasali
sigfus@midbaer.is / sími 588 3300

Bárður
Sölustjóri
896 5221

Elín Urður
Sölufulltrúi
690 2602

Elín Rósa
Sölufulltrúi
773 7126

Lilja
Viðskiptafr.
820 6511

Kristján
Viðskiptafr.
691 4252

Skógarhjalli 2 - Einbýli með aukaíbúð

OP

IÐ

HÚ

S

Verð 42,9 millj.
Opið hús sunnudaginn 21.okt. kl. 14.00-14.30
Mjög snyrtileg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. Sérlega vel staðsett með golfvöll
og grunnskóla nánast í bakgarðinum. Íbúðin er samtals 109,9 fm, þar af er geymsla 2,7
fm. Nánari upplýsingar veitir Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, gsm: 690-2602 eða Halla
Unnur Helgadóttir, lögg. fasteignasali, halla@gimli.is

Sölkugata 16 - Endaraðhús

Verð 64,9 millj.

Fallegt 250 fm einbýlishús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr og tveggja herbergja 34.5
fm aukaíbúð er á neðri hæð með sérinngangi. Húsið er byggt 1990 og hefur fengið gott
viðhald að utan sem innan. Góð hellulögð bílastæði með hitalögn. Fallegur og vel gróinn
garður með góðum timburpalli og heitum potti. Verð 99,8 mkr. Nánari upplýsingar veita
Bárður H Tryggvason sölustjóri í s.896 5221, bardur@gimli.is eða Halla Unnur Helgadóttir, lögg.fasteignasali, halla@gimli.is

Sölkugata 18 - Raðhús

Sölkugata 20 - Endaraðhús

OP

IÐ

Verð 99,8 millj.

Falleg 115 fm þakíbúð neðst við Skólavörðustíginn. Björt íbúð með miklu útsýni og stórum
þaksvölum. Góð eign neðst á Skólavörðustígnum í hjarta borgarinnar. Verð 64,9 mkr.
Nánari upplýsingar veitir Sigþór Bragason lögg.fasteignasali S: 899 9787 sb@gimli.is

OP

IÐ

HÚ

S

OP

IÐ

HÚ

S

Verð 79,9 millj.

HÚ

S

Verð 69,9 millj.

Verð 72,5 millj.

Opið hús sunnudaginn 21.okt kl. 15.00-15.30

Opið hús sunnudaginn 21.okt kl. 15.00-15.30

Opið hús sunnudaginn 21.okt kl. 15.00-15.30

Glæsilegt 6 herb. endaraðhús í Mosfellsbæ með ﬂottu útsýni. Sannkölluð lúxuseign
með hjónasvítu, gólfsíðum gluggum, 2 baðherbergjum, auk gestasalernis. Húsið sem er í
heildina 258,9 fm að stærð, þar af bílskúr 31,2 fm, verður afhent á bst. 5, tilb.til innr. að
innan, sparslað, málað og rafmagn fullfrágengið. Fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð.
Verð 79,9 mkr. Nánari upplýsingar veitir Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, gsm: 690-2602
eða Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fasteignasali, halla@gimli.is

Mjög vandað 5 herb. raðhús með ﬂottu útsýni. Lúxuseign með hjónasvítu og gólfsíðum
gluggum. Möguleiki á fjórða svefnherberginu. Húsið sem er í heildina 212,9 fm að stærð,
þar af bílskúr 25,1 fm, verður afhent á bst. 5, tilb. til innr. að innan, sparslað, málað
og rafmagn fullfrágengið. Fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð. Verð 69,9 mkr. Nánari
upplýsingar veitir Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, gsm: 690-2602 eða Halla Unnur
Helgadóttir, lögg. fasteignasali, halla@gimli.is

Mjög vandað 5 herb. endaraðhús á fallegum stað í Mosfellsbæ. Lúxuseign með
hjónasvítu. Stórar og skjólgóðar svalir með ﬂottu útsýni. Húsið sem er í heildina 210,1 fm
að stærð, þar af bílskúr 25,1 fm, verður afhent á bst. 5, tilbúið til innréttinga að innan,
sparslað, málað og rafmagn fullfrágengið. Fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð. Verð
72,5 mkr. Nánari upplýsingar veitir Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, gsm: 690-2602 eða
Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fasteignasali, halla@gimli.is

Traust og fagleg þjónusta

