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Í góðu sambandi við framtíðina

Hvers vegna Veitur?
Það er líf og fjör í vinnunni, starfsemi okkar er fjölbreytt og samfélagslega mikilvæg. Starfsfólk okkar hefur frumkvæði og fær tækifæri til að 
hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Við leggjum áherslu jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að vaxa í starfi. 
Okkur er annt um umhverfið, jafnrétti og að koma fram við hvert annað og viðskiptavini af virðingu.

Nánari upplýsingar á veitur.is/framtidin

Við leitum að hugmyndaríku og drífandi fólki sem 
er tilbúið að taka þátt í nýsköpun og framþróun

Teymisstjóri verkáætlunar 
Snjöll framtíð felur í sér stafræna umbyltingu og straumlínu- 
stjórnun. Við leitum að einhverjum sem elskar að skipuleggja, 
brennur fyrir umbótum, þrífst á samvinnu og fílar Scrum og Lean.  
 
Teymisstjóri verkefnastjórnunar 
Fullnýting auðlindastrauma, sporlaus starfsemi og stöðugar 
umbætur felast í snjallri framtíð. Við leitum að öflugum leiðtoga 
með brennandi áhuga og þekkingu á faglegri verkefnastjórnun.
 
Sérfræðingur/hönnuður vélbúnaðar veitukerfa
Nýsköpun og tækniþróun er áherslan í uppbyggingu veitukerfa. 
Við leitum að snjöllum sérfræðingi/hönnuði til að takast á við 
krefjandi verkefni er snúa að vélbúnaði vatns-, hita- og fráveitu.

Hönnuður rafdreifikerfa
Framtíð rafveitu felur í sér að hámarka nýtingu 
rafdreifikerfanna og vera leiðandi í orkuskiptum 
samgangna. Við leitum að hönnuði rafdreifikerfa 
sem brennur fyrir tækniframfarir og vill hafa áhrif.
 
Sérfræðingur í hitaveitu 
Markmið okkar er ábyrg nýting auðlinda og að 
vera fyrirmynd í rekstri og uppbyggingu hitaveitu 
á alþjóðavísu. Við leitum að snjöllum sérfræðingi 
til að takast á við krefjandi rekstrar- og 
þróunarverkefni. 

Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi. 
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um störfin.  

Framtíðin er snjöll 
– mótaðu hana með okkur



Financial controller

Capacent — leiðir til árangurs

Elkem Ísland kappkostar 
að starfa í víðtækri sátt við 
starfsfólk sitt, viðskiptavini, 
íslenskt samfélag og lífríki 
náttúrunnar. Með öryggi, 
fagmennsku og heiðarleika að 
leiðarljósi leggjum við okkar 
af mörkum til framleiðslu á 
hágæða kísilmálmi. Fyrirtækið 
ber virðingu gagnvart því 
jafnvægi sem ávallt þarf 
að ríkja á milli nýtingar og 
verndunar náttúruauðlinda. 
Elkem Ísland er hluti af Elkem 
A/S samsteypunni sem hefur 
í meira en hundrað ár verið 
frumkvöðull í tækniþróun í 
kísiliðnaði og haft frumkvæði 
að þróun margvíslegra lausna 
á sviði umhverfismála.  
 
Elkem Ísland starfar 
samkvæmt vottaðri gæða- og 
umhverfisstjórnun.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10468 

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Haldgóð reynsla af bókhaldi og fjármálum. 
Þekking á IFRS kostur. 
Ánægja af mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
Lausnamiðaður og útsjónarsamur.  
Samviskusemi og nákvæmni í starfi. 
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Umsóknarfrestur

5. nóvember 

Starfssvið

Mánaðar-, árs- og samstæðuuppgjör.
Greining fjárhagsupplýsinga.
Ráðgjöf og stuðningur við rekstrareiningar. 
Sjálfvirknivæðing fjármála (digitalization).
Samskipti við endurskoðendur. 
Þátttaka í umbótum. 
Afstemmingar.
Önnur tilfallandi verkefni.

Ert þú fróðleiksfús einstaklingur sem er ófeiminn við að finna nýjar leiðir að lausnum, lætur þig málin varða og vinnur vel í 
hóp? Hefur þú áhuga á að vinna á skemmtilegum vinnustað og fá tækifæri til að þróast í starfi?  
 
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri fjármála og innkaupa. 

Kynningarstjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Efling-stéttarfélag er annað 
stærsta stéttarfélagið hér á 
landi. Í félaginu eru um 27.000 
félagsmenn sem starfa á 
ólíkum sviðum atvinnulífsins 
við margvísleg störf.  
 
Sjá nánari upplýsingar 
á heimasíðu Eflingar-
stéttarfélags www.efling.is 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10410 

Menntunar- og hæfniskröfur

Reynsla af stjórnun kynningarmála fyrir fyrirtæki eða 
stofnanir.
Reynsla af ritun fréttatilkynninga og texta fyrir miðla. 
Frumkvæði, drifkraftur og geta til að vinna undir miklu 
álagi.
Færni í mannlegum samskiptum.
Áhugi og þekking á verkalýðsmálum er kostur.
Góð tök á íslensku og ensku í ræðu og riti. 

·

·
·
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Umsóknarfrestur

11. nóvember 

Starfssvið

Þróun og framkvæmd samskiptastefnu Eflingar.
Yfirumsjón með daglegum rekstri miðla Eflingar.
Verkstýring og umsjón með verkaskiptingu milli 
starfsmanna Eflingar sem starfa að kynningarmálum.
Ráðgjöf um almannatengsl og kynningarmál í tengslum 
við hagsmunabaráttu félagsins.
Umsjón með samskiptum við samstarfsaðila sem koma 
að kynningarmálum Eflingar.
Samskipti við aðra stjórnendur varðandi kynningar- og 
samskiptamál.

Efling-stéttarfélag óskar eftir að ráða drífandi ritsnilling með reynslu af stjórnun kynningarmála. 
 
Um er að ræða nýtt starf í spennandi starfsumhverfi þar sem viðkomandi fær að snerta á og stjórna fjölbreyttum 
verkefnum og nota til þess ólíka miðla. Kynningarstjóri fær tækifæri til að þróa samskiptastefnu stéttarfélagsins og er 
ábyrgur fyrir framkvæmd hennar.   
 
Starfshlutfallið er 100%.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Vilt þú taka þátt í uppbyggingu 
íslensks samfélags?

Capacent — leiðir til árangurs

Framkvæmdasýsla ríkisins 
(FSR) er leiðandi afl á sviði 
opinberra framkvæmda 
og húsnæðisöflunar. 
Markmið okkar er auka 
skilvirkni, hagkvæmni, 
gæði og samfélagslegan 
ávinning við framkvæmdir 
og húsnæðisöflun á 
vegum ríkisins. FSR er í 
fararbroddi við að innleiða 
vistvænar vinnuaðferðir og 
upplýsingalíkön mannvirkja 
(BIM) í byggingariðnaði á 
Íslandi. FSR vinnur samkvæmt 
vottuðu gæðastjórnunarkerfi 
ISO 9001 og er stöðugt unnið 
að því að auka gæði í starfsemi 
stofnunarinnar.  
 
Meðal verkefna sem FSR 
vinnur að um þessar 
mundir eru Hús íslenskra 
fræða, nýr Landspítali, 
ný skrifstofubygging 
Alþingis, gestastofur í 
þjóðgörðum, viðbygging 
við stjórnarráðshúsið, 
þróun stjórnarráðsreits 
og ofanflóðaverkefni víða 
um land, auk fjölbreyttra 
húsnæðisöflunarverkefna. 
 
Lögð er áhersla á að starfsfólk 
sýni frumkvæði, fagmennsku 
og þjónustulund, njóti sín í 
starfi og hafi möguleika á að 
auka þekkingu sína og reynslu 
með markvissum hætti.  
 
Laun eru samkvæmt gildandi 
kjarasamningi fjármála- 
og efnahagsráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags.  
 
Umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur 
út.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10453 

Starfssvið teymisstjóra:

Þróun og innleiðing langtímaáætlana vegna framkvæmda 
og fjárfestinga
Þróun og vinnsla valkosta-, áhættu- og 
hagkvæmnigreininga í framkvæmda- og 
fjárfestingaverkefnum 
Þátttaka í vinnslu frumathugana og valkostagreininga 
Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR og ýmsum tilfallandi 
verkefnum 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10456 

Starfssvið verkefnastjóra:

Almenn verkefnastjórn á stigi frumathugana, 
áætlunargerðar og hönnunar
Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál
Gerð þarfagreininga og húsrýmisáætlana
Gerð frumathugana og umsagna um frumathuganir
Umsjón með hönnunarsamkeppnum
Umsjón með áætlunargerð í hönnunarferli
Gerð hönnunar- og verksamninga
Rýni útboðsgagna og gerð umsagna um áætlunargerð
Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR

TEYMISSTJÓRI GREININGA OG 
STEFNUMÓTUNAR 
Teymisstjóri greiningar og stefnumótunar mun leiða 
uppbyggingu teymis greininga og stefnumótunar 
innan FSR vegna fjárfestinga-, framkvæmda- og 
húsnæðisöflunarverkefna á vegum hins opinbera. Teymi 
greininga og stefnumótunar heyrir beint undir forstjóra og 
vinnur í samstarfi með fjármála- og efnahagsráðuneytinu. 

VERKEFNASTJÓRI - FAGSVIÐ 
FRUMATHUGANA OG ÁÆTLUNARGERÐAR 
Fagsvið frumathugana og áætlunargerðar sinnir 
fjölbreyttum verkefnum á stigi þarfagreininga, 
húsnæðissöflunar og hönnunar. Þá sinnir sviðið mótun, 
miðlun og innleiðingu nýjunga tengt vinnuumhverfi á 
vegum hins opinbera, skilgreiningu stærðarviðmiða í 
opinberu húsnæði og innleiðingu vistvænna áherslna í 
opinberum framkvæmdum. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10455 

Starfssvið sérfræðings:

Þróun kostnaðaráætlanalíkana og tengdra viðmiða 
Þróun og viðhald kostnaðarbanka FSR 
Gerð og rýni kostnaðaráætlana í verkefnum á stigi 
frumathugana, áætlunargerðar og verklegrar framkvæmda
Leiðbeining og kennsla í notkun kostnaðaráætlana innan 
FSR
Greining reynslutalna úr framkvæmdaverkefnum og 
þátttaka í gerð skilamata  
Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR 
 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10457 

Starfssvið verkefnastjóra

Almenn verkefnastjórn í verklegum 
framkvæmdaverkefnum 
Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál og 
verklegar framkvæmdir
Þátttaka í undirbúningi verkefna og rýni verkefna á 
hönnunarstigi
Rýni útboðsgagna og gerð umsagna um áætlunargerð
Gerð samninga og kostnaðaráætlana og eftirfylgni þeirra
Aðkoma að eftirfylgni húsaleigusamninga
Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR

SÉRFRÆÐINGUR Í GERÐ 
KOSTNAÐARÁÆTLANA 
Sérfræðingur í gerð kostnaðaráætlana mun leiða 
framþróun kostnaðaráætlana og auknar greiningar á 
reynslutölum úr verkefnum innan sem utan FSR. Starfið 
heyrir undir fagsvið verklegra framkvæmda en viðkomandi 
starfsmaður mun jafnframt vinna þvert á önnur svið FSR. 

VERKEFNASTJÓRAR - FAGSVIÐ VERKLEGRA 
FRAMKVÆMDA OG SKILAMATA 
Fagsviðið verklegra framkvæmda og skilamata sinnir 
fjölbreyttum verkefnum á stigi verklegra framkvæmda 
og eftirfylgni þeirra.  Þá sinnir það einnig eftirfylgni 
leigusamninga og hefur frumkvæði að þróun og 
innleiðingu viðmiða er stuðlað geta að heilbrigðri þróun 
verktakamarkaðar og aukinni samkeppni. 

Framkvæmdasýsla ríkisins leitar að öflugum liðsmönnum til að taka þátt í spennandi og krefjandi verkefnum 
á sviði opinberra framkvæmda, húsnæðisöflunar og tengdrar stefnumörkunar. Í boði eru fjölbreytt verkefni, 
sveigjanleiki í starfi og tækifæri til starfsþróunar hjá þekkingarstofnun í vexti.

Menntunar- og hæfniskröfur  
Notið beina hlekki fyrir hvert starf til að sjá menntunar- og hæfnikröfur hvers starfs fyrir sig.

Umsóknarfrestur

12. nóvember
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Munck Íslandi er verktakafyrirtæki með öflugu og þrautreyndu starfsmannateymi. Hjá fyrirtækinu starfa um 200 manns í 
fjölbreyttum verkefnum eins og brimvarnargarðagerð, byggingu á atvinnu- og íbúðarhúsnæði, jarðgangagerð, vegagerð
og byggingu virkjana. Markmið Munck Íslandi er að vera framúrskarandi verktakafyrirtæki í mannvirkjagerð á Íslandi og veita 
verkkaupum og viðskiptavinum sínum bestu fáanlega þjónustu þar sem verkefnum verði skilað á réttum tíma og með
réttum gæðum.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Munck á Íslandi óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.
Leitað er að árangursdrifnum og metnaðarfullum leiðtoga til að 
leiða kraftmikinn hóp starfsmanna hjá ungu verktakafyrirtæki 
með mikla vaxtarmöguleika

Við bjóðum uppá spennandi starf í öflugri vinnustaðamenningu sem leggur 
áherslu á einfaldleika, virðingu og stöðuga umhyggju.

Upplýsingar veita:

Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Hæfniskröfur 
  Árangursrík reynsla af stjórnun í sambærilegum rekstri

 Reynsla af breytingastjórnun

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 Brennandi áhugi á þróun mannauðs

 Yfirsýn og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

FRAMKVÆMDASTJÓRI

Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf.

 

Hlutverk Mannvirkjastofnunar er einkum að sinna stjórnsýslu og samræmingu eftirlits á sviði 
byggingarmála, brunavarna og rafmagnsöryggismála og að annast markaðseftirlit á sviði 
rafmagnsöryggis, visthönnunar og orkumerkinga, byggingarvöru og uppruna timburs. Áhersla 
er lögð af hálfu stofnunarinnar á rafræna stjórnsýslu og gerð gagnagrunna við eftirlit.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Mannvirkjastofnun leitar að öflugum gæðastjóra til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu stofnunarinnar. 
Í boði er krefjandi starf hjá stofnun sem veitir starfsmönnum tækifæri til að sinna faglegri uppbyggingu í starfi 
með virkri endurmenntun og þjálfun. Góð vinnuaðstaða er í boði. Lögð er áhersla á frumkvæði við framfylgd 
og þróun verkefna stofnunarinnar. Stofnunin stefnir á vottun gæðakerfis skv. ISO 9001 gæðastaðlinum.

Upplýsingar veita:

Ólafur Jón Ingólfsson, skrifstofustjóri, olafur@mvs.is
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Helstu verkefni og ábyrgð: 
 Mótar og þróar útfærslu gæðakerfis, ritstýrir gæðahandbók og veitir 
ráðgjöf um hvaða gæðaskjöl skuli rituð

 Ber ábyrgð á og hefur umboð til að tryggja að ferlar sem nauðsynlegir eru 
til þess að gæðakerfi sé komið upp, séu innleiddir og þeim viðhaldið

 Annast miðlun þekkingar milli fagsviða á sviði gæðamála og er ábyrgur 
fyrir innleiðingu gæðakerfis og áframhaldandi þróun þess

 Leiðir mótun og framsetningu gæðamælinga til að fylgjast með árangri 
stofnunarinnar

 Vinnur ýmis verkefni með skrifstofustjóra, s.s. skjalavistun og er 
prókúruhafi.

 Hefur umsjón með vefsíðum stofnunarinnar

Hæfnikröfur:
 Reynsla á sviði gæðastjórnunar er nauðsynleg

  Háskólamenntun á sviði viðskipta eða á öðru sviði sem nýtist í starfi 

 Framhaldsmenntun eða námskeið á sviði gæðamála er kostur

 Reynsla af ISO 9001 er kostur

  Reynsla á sviði verkefnastjórnunar er kostur

  Sjálfstæði í vinnubrögðum

  Frumkvæði og drifkraftur

GÆÐASTJÓRI

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2018.

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

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

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi 
stéttarfélags. Starfshlutfall er 100% og eru konur jafnt sem karlar hvattar til að 
sækja um starfið.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Sveitarfélagið Árborg er fjölmennasta sveitarfélagið á Suðurlandi. Það varð til við sameiningu Eyrarbakkahrepps, Sandvíkurhrepps, 
Selfossbæjar og Stokkseyrarhrepps árið 1998 og er því 20 ára á þessu ári. Gríðarleg íbúafjölgun hefur orðið á skömmum tíma í sveitarfélaginu 
og eru íbúar nú orðnir rúmlega 9000. Einn af helstu kostum sveitarfélagsins eru fjölbreyttir búsetukostir í dreifbýli, búgarðabyggð, 
sjávarþorpum við ströndina og stóru þéttbýli. Í Svf. Árborg er gott mannlíf. Þar er miðstöð þjónustu á Suðurlandi, góðir skólar ásamt öflugu 
íþrótta-, félags- og menningarlífi. Mikil uppbygging hefur átt sér stað í sveitarfélaginu á undanförnum misserum sem hefur ýmis spennandi 
tækifæri og áskoranir í för með sér.

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir að ráða mannauðsstjóra. Mannauðsstjóri leiðir þróun mannauðsmála og heyrir beint undir 
bæjarstjóra. Um nýtt starf er að ræða og verður því í verkahring nýs starfsmanns að móta starfið í samráði við bæjarstjóra.  
Um er að ræða fullt starf og ráðið verður í starfið frá og með áramótum.

Störfin hæfa jafnt konum sem körlum. Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir að ráða tæknimann til starfa á skipulags- og byggingardeild sveitarfélagsins. 
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Helstu verkefni: 
 Ábyrgð á þróun og eftirfylgni með mannauðsstefnu Árborgar

 Ábyrgð á þróun og innleiðingu á mannauðsferlum 

 Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur varðandi ráðningar, þjálfun,  
fræðslu og þróun starfsmanna

 Aðkoma að launasetningu og starfsmati

  Þátttaka í stefnumótun fyrir sveitarfélagið í heild

Starfssvið: 
 Yfirferð aðaluppdrátta, sérteikninga og annarra hönnunargagna

 Annast áfanga- og stöðuúttektir

 Annast öryggis- og lokaúttektir

 Skráning fasteignaupplýsinga og viðhald fasteignagjaldagrunns

 Skráningar í gagnagrunna

 Annast almenna upplýsingagjöf varðandi byggingarmál

 Vinna við áætlunargerð og eftirfylgni áætlana

 Aðkoma að skipulagsmálum

 Almenn störf á skipulags- og byggingardeild

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólapróf á sviði mannauðsmála, vinnusálfræði eða 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi

  Yfirgripsmikil reynsla af mannauðsmálum

 Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu æskileg

 Þekking á kjarasamningum og reynsla af túlkun þeirra

 Framúrskarandi samskiptahæfni

 Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

 Skipulagshæfni og færni til að vinna í hóp

Menntunar- og hæfniskröfur:
 BS-gráða í verk- eða tæknifræði á byggingarsviði eða nám í 
byggingafræði

 Víðtæk og góð reynsla af byggingarmálum

 Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg

 Góð þekking og færni í Word og Excel

 Þekking á AutoCAD æskileg

 Kunnátta í skjalavistunarkerfi ONE æskileg

 Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni

 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

MANNAUÐSSTJÓRI

TÆKNIMAÐUR

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 



Verkefnastjóri á Þjónustusviði

Ríkiskaup er ráðgjafar- og þjónustustofnun sem 
veitir opinberum stofnunum og fyrirtækjum 
almenna þjónustu og ráðgjöf á sviði innkaupa. 
Ríkiskaup annast framkvæmd útboða, 
innkaupa, rammasamninga og eignasölu fyrir 
opinbera aðila. 

Ríkiskaup leggja metnað sinn í að ætíð séu 
við störf vel þjálfaðir og hæfir starfsmenn 
sem sinna starfi sínu af fagmennsku, alúð og 
ánægju. Ríkiskaup eru eftirsóttur vinnustaður 
fyrir metnaðarfulla einstaklinga með menntun, 
reynslu og hæfni til að takast á við áhugaverð 
og krefjandi verkefni. 

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

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225 og Ragnar Davíðsson, forstöðumaður Þjónustusviðs Ríkiskaupa 
(ragnar.davidssonl@rikiskaup.is) í síma 530-1419. Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2018. Umsókn óskast fyllt út á  
www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. 
Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér stefnu Ríkiskaupa um meðferð persónuupplýsinga á heimasíðu stofnunarinnar. Þar kemur 
m.a. fram hvernig öryggi þeirra gagna, er umsækjendur kunna að senda inn, verður tryggt.

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

Æskilegt er viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru skv. samningum fjármálaráðuneytisins og 
viðkomandi stéttarfélags. 

Ríkiskaup óska eftir að ráða verkefnastjóra á Þjónustusvið. Starfið er fjölbreytt, spennandi 
og krefjandi og felst m.a. í miklum samskiptum við viðskiptavini Ríkiskaupa. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:
Reynsla af starfi við sölu fasteigna og notkun fasteignakerfa
Löggilding í fasteigna- og skipasölu er nauðsynleg
Reynsla af gerð verðmata er kostur
Reynsla af Homed fasteignasölukerfinu er kostur
Þekking á opinberum innkaupum og gerð útboða er kostur
Háskólamenntun (180 ECTS einingar eða sambærilegt) sem 
nýtist í starfi
Lögfræðimenntun er kostur
Sjálfstæði, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum
Hæfni í samskiptum og færni til að tjá sig í ræðu og riti
Tungumálakunnátta auk íslensku er að lágmarki enska og eitt 
Norðurlandatungumál

Helstu verkefni:
Sala á fasteignum og öðrum eignum 
í eigu ríkisins
Samninga- og skjalagerð í tengslum 
við sölu eigna
Verðmat fasteigna
Útboðs- og áætlanagerð
Fræðsla og miðlun upplýsinga

 

Almenni lífeyrissjóðurinn er fullgildur lífeyrissjóður og hefur starfsleyfi samkvæmt lögum um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Hjá sjóðnum starfar samheldinn hópur 
starfsmanna sem leggur metnað sinn í að vinna vel fyrir sjóðfélaga og veita úrvalsþjónustu. 
Í boði er vinnustaður sem hlúir að starfsfólki með góðri vinnuaðstöðu og áhugaverðum og 
fjölbreyttum verkefnum.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Almenni lífeyrissjóðurinn óskar eftir að ráða áhættustjóra til að hafa umsjón með áhættustýringu 
og innra eftirliti hjá sjóðnum í samræmi við áhættustefnu og áhættustýringarstefnu sjóðsins.  
Næsti yfirmaður áhættustjóra er framkvæmdastjóri.

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

Helstu verkefni 
 Umsjón með eigin áhættumati, mótun áhættustefnu og 
áhættustýringarstefnu

 Umsjón með eftirlitsaðgerðum í takt við áhættu- og áhættustýringarstefnu

 Framkvæmd greininga og eftirlits. Önnur verkefni tengd áhættueftirliti

 Heildaryfirsýn yfir verkferla, áhættumöt, skýrslur innri endurskoðanda,  
innri úttektir, o.fl. 

 Ritari endurskoðunarnefndar

 Samskipti, skýrslugerð og miðlun upplýsinga til eftirlitsaðila og stjórnenda

Hæfniskröfur
 Greiningarhæfni, samskiptahæfni, frumkvæði, sjálfstæð og öguð 
vinnubrögð

  Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 Hæfni í að greina tölulegar upplýsingar og setja þær fram með  
skipulögðum hætti

 Reynsla af notkun fyrirspurnartóla fyrir gagnagrunna

  Gott vald á íslensku og ensku

  Reynsla af áhættustýringu er kostur

ÁHÆTTUSTJÓRI

Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf.
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Arion banki leitar að stefnumiðuðum stjórnanda með framúrskarandi leiðtogahæfni til að leiða 
öflugan hóp reynslumikilla sérfræðinga í innri endurskoðun. Viðkomandi þarf að vera 
skipulagður og umbótadrifinn og hafa metnað til að ná árangri í starfi með það að leiðarljósi 
að gera betur í dag en í gær. Í innri endurskoðun starfar hópur sérfræðinga sem sjá um innri 
endurskoðun bankans, dótturfélaga og lífeyrissjóða í rekstri bankans. 

Arion banki atvinnaarionbanki.is

Helstu ábyrgðarsvið

• Að veita óháða og hlutlæga staðfestingu 
  og ráðgjöf sem ætlað er að bæta reksturinn 
• Að þróa og viðhalda virku gæðaeftirliti 
  sem tekur til allra þátta í starfsemi innri
  endurskoðunar 
• Greina og leggja mat á hvort eftirlitsferli/
  kerfi eru til staðar og séu viðeigandi 
  og skilvirk
• Bera kennsl á og meta mögulega áhættu-
  þætti í starfseminni og fara fram á úrbætur 

Starfssvið

• Mótar framtíðarsýn og leiðir þróun hópsins
• Setur markmið og tryggir að verkefni séu  
  unnin í samræmi við áherslur á hverjum tíma
• Ber ábyrgð á að skapa sterka liðsheild og
  tryggja að deildin hafi á að skipa starfsfólki
  sem býr yfir hæfni og þekkingu sem þarf til að   
  styðja við sett markmið
• Hefur yfirumsjón með verkefnum hópsins,   
  drífur hann áfram og ryður hindrunum úr vegi
• Dagleg stjórnun

Hæfniskröfur

• Leiðtogahæfni, drifkraftur og samskiptafærni
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og 
  gagnrýnin hugsun 
• Stjórnunarreynsla
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Sérþekking á sviði innri endurskoðunar
• Þekking á starfsemi fjármálafyrirtækja 
  er kostur
• Löggilding í endurskoðun er kostur
• Faggilding í innri endurskoðun er kostur
• Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta
  ásamt færni til að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Þórður S. Óskarsson hjá Intellecta, sími 511 1225, 
netfang thordur@intellecta.is og Jökull H. Úlfsson, 
forstöðumaður mannauðs, sími 444 7457, 
netfang jokull.ulfsson@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2018. 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni 
þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf. Farið er 
með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Arion banki er skráður á aðallista Nasdaq Iceland og Nasdaq Stockholm. Jafn réttur kvenna 
og karla til starfa er okkur hjartans mál. Arion banki er jafnlaunavottaður en það felur í sér 
formlega staðfestingu á því að fagleg vinnubrögð séu til staðar við ákvörðun launa og að 
starfsfólki í jafnverðmætum störfum sé ekki mismunað. 

Forstöðumaður innri 
    endurskoðunar Arion banka

Sölumaður í verslun
Vegna aukinna verkefna í verslun okkar á Akureyri vantar okkur aðila 
í góðan og samstilltan hóp með mikinn metnað fyrir vönduðum 
vinnubrögðum og árangri í starfi. Við hvetjum konur jafnt sem karla 
að sækja um starfið. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Um framtíðarstarf er að ræða. 

Jötunn sérhæfir sig í sölu á vélum og búnaði tengdum landbúnaði og jarðvinnuverktökum. 
Fyrirtækið leggur áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða  þjónustu og hefur það markmið 
að vera leiðandi í þjónustu og sölu. Jötunn er með starfsstöðvar á Selfossi, Akureyri og Egilsstöðum. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 45 manns.

Austurvegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakki - 601 Akureyri // Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir 
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að senda 
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið ao@jotunn.is

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Ólafsson verslunarstjóri 
í síma 4 800 400

Helstu verkefni:
Sala og ráðgjöf til viðskiptavina.
Öflun nýrra viðskiptasambanda.
Samskipti við birgja
Öll almenn verslunarstörf

Hæfniskröfur:
Reynsla af sambærilegu starfi
Ríkir söluhæfileikar
Góð almenn tölvukunnátta
Hæfni í mannlegum samskiptum
Metnaður og frumkvæði í starfi

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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FLJÚGANDI FÆR  
í samskiptum?

+  Umsóknir óskast eigi síðar en 4. nóvember nk.  
á www.icelandair.com/is/um-okkur/storf-i-bodi

Nánari upplýsingar veitir:

Kristján Pétur Sæmundsson I ráðningastjóri I kristjanpetur@icelandair.is

Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er 
hagstæður kostur fyrir flug yfir Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að veita 
viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka þjónustu. 
Icelandair flýgur til margra stórborga í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

Upplýsingafulltrúi Icelandair

Icelandair óskar eftir því að ráða upplýsingafulltrúa til starfa. Upplýsingafulltrúi vinnur náið með forstjóra og framkvæmdastjórn 
félagsins við að koma stefnu þess og starfsemi á framfæri með vandaðri upplýsingagjöf til helstu haghafa, s.s. starfsmanna, 
viðskiptavina og fjölmiðla.

Starfssvið:

I Þátttaka í mótun ímyndarstefnu félagsins

I  Miðlun upplýsinga um starfsemi fyrirtækisins, í hefðbundnum fjölmiðlum 
og á samfélagsmiðlum

I  Gerð fréttatilkynninga, svörun fyrirspurna og vöktun fjölmiðlaumfjöllunar

I  Greinaskrif og gerð annars upplýsingaefnis 

I  Umsjón með fyrirtækjasíðum á vefmiðlum Icelandair

I  Ráðgjöf til stjórnenda og systurfyrirtækja vegna fjölmiðlasamskipta

Hæfnikröfur:

I Reynsla af sambærilegu starfi eða störfum í fjölmiðlum er skilyrði

I Háskólamenntun sem nýtist í starfi

I Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

I Mikil færni í notkun samfélagsmiðla

I Geta til að vinna hratt og undir álagi

I Frumkvæði, ábyrgð, samskiptalipurð og góð framkoma

I Viðkomandi þarf að geta unnið sveigjanlegan vinnutíma

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til 
náms og heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku 
og fagleg vinnubrögð.

Hæfniskröfur bílstjóra
• Gilt meirapróf

• ADR-réttindi kostur

Hæfniskröfur
• Lyftarapróf kostur

• Snyrtimennska og reglusemi

• Hæfni í mannlegum samskiptum,     

   jákvæðni og þjónustulund

LEITUM AÐ STARFSKRÖFTUM 
Í LAGERSTÖRF OG AKSTUR

BÍLSTJÓRI OG 
LAGERSTARFSMAÐUR

Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, stundvísi, snyrtimennsku
og hæfni í mannlegum samskiptum.

Störfin henta jafnt körlum sem konum.

Skilyrði er að umsækjendur hafi hreint sakavottorð og séu reyklausir.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið frida@olis.is.
Umsóknarfrestur er til 4. nóvember.

Olís óskar eftir að ráða ábyrgðarfulla og kraftmikla einstaklinga til 

framtíðarstarfa, annarsvegar í tilfallandi störf á lager okkar í Reykjavík 

og hinsvegar bílstjóra í útakstur og dreifingu á vörum.



Stólpi smiðja óskar eftir  
véla- og viðgerðarmanni

Stólpi Smiðja er öflugt viðgerðarverkstæði sem þjónar m.a 
skipafélögum og flutningsaðilum.
Boðið er upp á fyrirtaks vinnuaðstöðu og gott starfsumhverfi.

Starfslýsing
 Starfið felur í sér viðgerðir og viðhald fyrir viðskiptavini   

 ásamt viðhaldi á tækjakosti félagsins og öðru tilfallandi.
 Leitað er eftir lausnarmiðuðum og útsjónarsömum  

 starfsmanni sem getur unnið sjálfstætt.

Hæfniskröfur
 Reynsla af viðgerðum, á vélum og tækjum skilyrði.
 Þarf að koma vel fyrir og vera með ríka þjónustulund
 Góð íslensku kunnátta 
 Almenn Ökuréttindi og meirapróf skilyrði og vinnuvélapróf   

 er kostur.

Frekari upplýsingar fást í tölvupósti Snorri@stolpigamar.is 
eða í síma 422 1221 (á milli 09:00-17:00)

Vélvirki/rafvirki/vélamaður
Kjörís í Hveragerði óskar eftir að ráða vélvirkja/rafvirkja/

vélamann til að starfa við viðgerðir og viðhald í verksmiðju 
fyrirtækisins í Hveragerði.

Viðkomandi einstaklingur þarf að vera traustur, með ríka 
þjónustulund og getað tekist á við fjölbreytt og krefjandi verkefni.

Nánari upplýsingar í síma 660-1615 netfang hafsteinnd@kjoris.is

Tæknimaður/Verkefnastjóri

Okkur vantar góðan liðsauka. Umsækjendur þurfa að vera með reynslu af sambæri- 
legum störfum, liprir í mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2018. Umsóknum um starfið þarf að 
fylgja kynningarbréf ásamt ferilskrá, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir sendist á gummi@alverk.is. 

Nánari upplýsingar veita: Guðmundur Ingi Hinriksson (gummi@alverk.is) og  
Þorleifur Kristinn Árnason (thorleifur@alverk.is).

Helstu verkefni
• Verkþáttastýring og verkefnastjórn

• Framkvæmdaeftirlit

• Þátttaka í verkfundum

• Þátttaka í gerð verkáætlana

• Þátttaka í rýnifundum tengdum 
 verkefna- og gæðastjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Prófgráða í byggingaverkfræði,   
 byggingafræði eða byggingatæknifræði

• Iðnmenntun á byggingasviði

• Meistararéttindi eru kostur

• Reynsla af sambærilegum störfum

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Góð tölvukunnátta, gott vald á íslensku 
 í rituðu og töluðu máli, ásamt góðri 
 enskukunnáttu

Al-Verk er framsækið stjórnunarfyrirtæki í mannvirkjagerð með megináherslu á 
framkvæmdir og ráðgjöf. Fyrirtækið vinnur í dag að nokkrum spennandi og krefjandi 
verkefnum á höfuðbogarsvæðinu og hefur innan sinna raða kraftmikið, vel menntað 
og metnaðarfullt starfsfólk með langa reynslu.
 
Al-verk hefur yfirumsjón með framkvæmdum í verktöku og sinnir verkefnis- og  
byggingastjórn. Fyrirtækið veitir einnig ráðgjöf við undirbúning framkvæmda,           
virðisgreiningu og hönnun. FRAMKVÆMDIR OG RÁÐGJÖF

Starf yfirmanns
knattspyrnumála

Knattspyrnusamband Íslands  | Laugardalur | 104 Reykjavík |  510 2900 | ksi@ksi.is | www.ksi.is

Yfirmanni knattspyrnumála ber að efla 
faglegt starf KSÍ á knattspyrnusviði 
sambandsins og heyrir undir 
framkvæmdastjóra.

Ábyrgur fyrir samræmingu og framþróun á 
vinnubrögðum við þjálfun landsliða og ber 
að sjá til þess að sú þekking sem er innan 
KSÍ nýtist íslenskri knattspyrnu sem best.

Vinnur að því að efla faglega þekkingu og 
framþróun á knattspyrnusviði 
sambandsins þannig að sviðið standist 
alþjóðlegan samanburð. Umsjón og 
eftirfylgni með markmiðasetningu því 
tengdu og vinnur að nýrri afreksstefnu 
sambandsins.

UEFA A gráða skilyrði, UEFA Pro æskileg.

Hæfni í mannlegum samskiptum.

Reynsla af þjálfun og/eða stjórnun.

Leiðtogahæfileikar.

Góð þekking á íslenskri knattspyrnu.

Góð tölvukunnátta nauðsynleg.

Góð tungumálakunnátta.

Yfirumsjón með samskiptum við 
aðildarfélög sambandsins og yfirþjálfara 
þeirra þegar kemur að eflingu og 
stuðningi við þeirra faglega starf.

Starfar með landsliðsnefndum, 
fræðslunefnd og mótanefnd KSÍ ásamt 
öðrum fastanefndum eftir atvikum.

Tengiliður við erlend knattspyrnufélög og 
önnur knattspyrnusambönd ásamt UEFA 
og FIFA.

Fræðsludeild innanhandar við 
skipulagningu viðburða og útgáfu 
fræðsluefnis í nafni KSÍ.

Aðkoma að áætlanagerð og 
skipulagningu við rekstur landsliðanna 
ásamt ráðningu þjálfara KSÍ.

Hæfiskröfur og menntun

Helstu verkefni yfirmanns knattspyrnumála/knattspyrnusviðs:

Knattspyrnusamband Íslands, KSÍ, auglýsir laust
til umsóknar starf yfirmanns knattspyrnumála.

Umsóknir sendist á netfangið klara@ksi.is.

Umsóknarfrestur er til og með
15. nóvember 2018.

Nánari upplýsingar veitir Klara Bjartmarz,
framkvæmdastjóri KSÍ, í síma 510 2900.

Byggingar- og 
skipulagsfulltrúi

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.

Starfsmaðurinn  fer með framkvæmd byggingar- og 
skipulags skipulagsmála samkvæmt lögum og sinnir verk-
efnum í samstarfi við skipulags- og byggingarnefnd sveitar-
félagsins sem starfar í umboði hreppsnefndar ásamt því að 
vinna náið með oddvita/sveitarstjóra.

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

Umsóknarfrestur er til 5. nóvember. 



Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur á efnahagssviði
Deildin sér um útreikning verðvísitalna, úrvinnslu útgjaldarannsóknar og alþjóðlegan verð- 
samanburð.

Starfið felur í sér vinnu við mælingu og útreikning verðvísitalna og annarrar verðtölfræði. 
Starfsmaðurinn mun auk þess vinna að þróun á aðferðafræði og styrkingu innviða við úrvinnslu 
verðvísitalna. Starfið felur einnig í sér samskipti við gagnaveitendur, straumlínulögun úrvinnslu- 
og mælingaferla, þjónustu við notendur og kynningu á aðferðafræði. Viðfangsefnin eru fjölbreytt 
og fela í sér mikil samskipti við innlenda og erlenda aðila.

HÆFNISKRÖFUR

tölvukunnátta

álagi
er kostur

rekstri netverslana er kostur.

 

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2018 og skulu umsóknir berast í pósti á: Starfs- 

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða 
metnaðarfullan og áhugasaman starfsmann til starfa.

Ráðningarstjóri
Elja óskar eftir ráðningarstjóra fyrir innlenda ráðningarþjónustu

Elja mun auka þjónustu við viðskiptavini sína með því að bjóða upp á innlenda ráðningarþjónustu  
og launavinnslu, þess vegna leitum við nú að öflugum liðsauka.

Starfssvið

Um Elju

  elja.is 

Hæfniskröfur

Þjónustumiðstöð atvinnulífsins

Leiðbeinandi - Ræstingar
Leiðbeinandi óskast til starfa í ræstingadeild Örtækni.

Vinnan felst í verkstjórn 4-5 starfsmanna 
ásamt vinnu með þeim.

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

Áhugasamir sendi tölvupóst á thorsteinn@ortaekni.is

Píanókennari / meðleikari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa 
píanókennara / meðleikara í 75% afleysingastarf frá 1. 
janúar – 31. maí 2019. 

Menntun og eiginleikar:
- Tónlistarkennari III (samkv. kjarasam. FT/FÍH) - með  
 píanókennarapróf og reynslu og færni í píanómeðleik. 
- Eigi gott með mannleg samskipti.
- Samviskusamur, skapandi og skipulagður.

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 

Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-9687 eða 
aðstoðarskólastjóra í síma 864-1235. 

Umsóknarfrestur er til 9. nóvember 2018. 

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

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum 

landsins með starfsemi á 11 kennslustöðum í Árnessýslu. 

Fjöldi nemenda er um 600 og starfa um 30 kennarar við skólann.
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Lyfjafræðingur

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf 
lyfjafræðings á skrifstofu gæða og forvarna. 

Meginhlutverk skrifstofunnar er að taka þátt í mótun 
stefnu stjórnvalda á málasviði skrifstofunnar. Enn frem-

stefnu stjórnvalda og fylgja henni eftir m.a. með gerð 
lagafrumvarpa, þingsályktunartillagna og reglugerða 
ásamt þátttöku í nefndarstörfum innanlands og erlendis. 
Lögð er áhersla á gott samráð og samstarf við stofnanir 
og samtök á málasviðum skrifstofunnar. 

Skrifstofan annast verkefni er varða gæði, öryggi og 
eftirlit í heilbrigðisþjónustu, lýðheilsu og forvarnir, 
þar með talið sóttvarnir og geislavarnir. Einnig eru á 
hennar sviði lífvísindi, sjúkraskrár og gagnasöfn í heil-
brigðisþjónustu, lækningatæki, lyf, ávana- og fíkniefni, 
starfsréttindi heilbrigðisstétta, þekkingarþróun og vís-
indarannsóknir. Helstu verkefni lyfjafræðings snúa að 
lyfjamálum og öðrum málefnum tengdum lyfjamálum, 
þátttöku í samningu lagafrumvarpa og reglugerða á 
sviði lyfjamála, ráðgjöf og þátttöku í stefnumótun og 

sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.

Menntunar- og hæfniskröfur:

til að vinna með öðrum. 

-
hæfni og hæfni til að vinna í teymi. 

riti. 
-

landamáli er kostur. 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjár-

starfsmanna stjórnarráðs hafa gert.  Ráðuneytið hvetur 
áhugasama einstaklinga, án tillits til kyns, að sækja um. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2018. 
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynn-
ingarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 

skulu fylltar út á Starfatorgi. 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.

-
stofustjóri margret.bjornsdottir@vel.is og Einar 
Magnússon, lyfjamálastjóri einar.magnusson@vel.is. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið 
ákvörðun um ráðningu.

Velferðarráðuneytinu, 27. október 2018

ILVA Vefumsjón og samfélagsmiðlar
ILVA óskar eftir að ráða jákvæðan og öflugan einstakling til að sjá um heimasíðu ILVA, 
samfélagsmiðla ásamt öðrum skemmtilegum verkefnum í markaðsdeild. 
Um fullt starf er að ræða. 

Helstu verkefni:
 Ábyrgð á vef og vefverslun www.ilva.is
 Umsjón með samfélagsmiðlum, viðburðum og fleira
 Textaskrif og uppfærsla efnis á vefsíðu
 Umsjón með fréttabréfum.
 Uppsetning á skýrslum og samantekt á lykiltölum  
fyrir stjórnendur

Hæfniskröfur:
  Jákvæðni, hugmyndaauðgi og sjálfstæði í vinnubrögðum 
  Reynsla af vefumsjón
  Góð þekking og reynsla af Google Analytics, Facebook, 
Instagram og Snapchat

  Þekking á leitarvélabestun
  Þekking á InDesign, Photoshop og Navision kostur

Umsóknir óskast fylltar út á https://capacent.com/s/10454
Upplýsingar veitir Sigurlaug Jónsdóttir, sigurlaug.jonsdottir@capacent.is
Umsóknarfrestur til og með 4. nóvember

 

Kostir sérnáms
  Starfsnám undir virkri handleiðslu reyndra  
  sérfræðinga
  Einstaklingsmiðuð námsáætlun
  Hópkennsla annan hvern þriðjudag
  Þátttaka í vísindavinnu
  Blokkasamningur við Landspítala varðandi  
  sjúkrahúshluta sérnámsins
  Sameiginlegar námsferðir innanlands sem utan 
 
Helstu verkefni og ábyrgð
  Almennar lækningar og heilsuvernd
  Vaktþjónusta
 
  Vísindavinna 

Hæfnikröfur
 
  
  jákvæðni
  Hæfni og vilji til að vinna náið með  
  skjólstæðingum og samstarfsfólki
  
  starfa sjálfstætt
  Vandvirkni og samviskusemi
  Lausnamiðuð hugsun og vinnubrögð 
  Vilji til þátttöku í þverfaglegri teymisvinnu
  Áhugi á vísindavinnu æskilegur
  Íslenskukunnátta nauðsynleg

 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Sérnámsstöður í heimilislækningum 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir lausar til umsóknar sérnámsstöður í 
heimilsilækningum frá 1. janúar 2019 eða eftir nánara samkomulagi. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2018.

elinborg.bardardottir@heilsugaeslan.is. 

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

Sérnám í heimilislækningum hefur verið starfrækt í fjölda ára og hefur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins verið leiðandi 

virkri handleiðslu mentors sem fylgir sérnámslækni eftir allan námstímann. Sérnámslæknir skipuleggur nám sitt í samráði 
við mentor og kennslustjóra sérnáms. Námið fer fram á heilsugæslustöð og sjúkrahúsi. Starfshlutfall er 100%.

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Hofsstaðaskóli

• Stuðningsfulltrúi

Sjálandsskóli

• Þroskaþjálfi

Leikskólinn Holtakot

• Leikskólakennari eða annar 
 uppeldismenntaður starfsmaður
• Starfsmaður til stuðnings við barn

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

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Umsóknir ásamt upplýsingum um störfin 
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

Stjórnsýslusvið:
Deildarstjóri launadeildar Kópavogs
Leikskólar:
Leikskólastjóri á leikskólann Lækur
Deildarstjóri óskast í leikskólann Kópahvol
Leikskólasérkennari eða þroskaþjálfi á 
leikskólann Sólhvörf
Leikskólasérkennari í Austurkór
Leikskólasérkennari í Kópahvol
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Grænatún
Leikskólakennari í Kóphvol
Starfsmaður á leikskólann Austurkór eftir 
hádegi
Grunnskólar:
Kennari, sérkennari eða þroskaþjálfi í 
Álfhólsskóla
Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Forfallakennsla á yngsta stig Snælandsskóla
Sérkennari í leikskólann Fífusali
Velferðarsvið:
Starfsmaður í Roðasali -hlutastarf
Starfsmaður í dagþjálfun Roðasala
Starfsmenn í íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk
Stuðningsaðilar í liðveislu

kopavogur.is

Starfssvið Menntunar- og hæfniskröfur

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.

Flokksstjóri 

Vilt þú breyta heiminum?
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar hjá Tækniskólanum

 – Sérkennari á starfsbraut

 – Kennari í stærðfræði

 – Kennari í íslensku

 – Kennari í ljósmyndun

 – Kennari í rafiðngreinum

 – Kennari í skipstjórn

 – Kennari í eðlisfræði, tímabundin staða

Nánari upplýsingar um störfin finnur þú á vefsíðu Tækniskólans www.tskoli.is/laus-storf

Umsækjendur skulu hafa fullgild kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í viðkomandi kennslugreinum, sbr. lög nr. 87/2008.



Airport Associates er sjálfstætt starfandi flugafgreiðslufyrirtæki með höfuðstöðvar á
Keflavíkurflugvelli. Starfsemin felur í sér alla alhliða þjónustu við flugfélög, allt frá hleðslu / 
afhleðslu farms, innritun farþega, hleðslu eftirlit, fraktafgreiðslu og ræstingu.

Umsóknafrestur er til og með .  2018.
Áhugasamir sækið um á heimasíðu fyrirtækisins, www.airportassociates.com

Nánari upplýsingar veitir Þórey Jónsdóttir, mannauðsstjóri, 
thorey@airportassociates.com

Fræðslustjóri
Airport Associates óskar eftir drífandi einstaklingi með brennandi áhuga á fræðslu- og 
þjálfunarmálum. Hlutverk fræðslustjóra er að hafa heildaryfirsýn yfir þjálfunar- og 
fræðslumál  hjá fyrirtækinu, leiða þau og móta. Fræðslustjóri vinnur náið með 
deildarstjórum sem og sérfræðingum þjálfunarmála innan deilda.

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Samstarfsaðili um viðmóts- og 

hönnunarkerfi eykjavíkurborgar* 

* Þessa auglýsingu skortir hönnunarstaðal.

R

Rafræn þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar leitar að samstarfsaðila við uppbyggingu á viðmóts-
og hönnunarkerfi fyrir stafrænar lausnir (e. Design System). Við leitum að vefhönnuði / vefstofu
sem hefur reynslu og þekkingu á þessu sviði. 
 
Hönnunartungumálið (e. Design Language) er kjarninn í verkefninu. Hanna þarf fjölda eininga sem
má raða saman til að smíða stafrænar lausnir hjá borginni.  
 
Markmiðið með viðmóts- og hönnunarkerfi er að staðla vinnubrögð, hraða framleiðsluferli, fækka
villum og auka gæði stafrænna verkefna borgarinnar til lengri tíma. 
 
Í kerfinu þarf að huga að hönnun, notendaupplifun, forritun, nytsemi, aðgengi og efnisvinnu. Borgin
er með á sínum snærum teymi sérfræðinga sem mun vinna í náinni samvinnu við þann
samstarfsaðila á sviði hönnunar, sem við leitum nú að.  
 
Samstarfsaðili þarf að: 
 
 Setja sig vel inn í þjónustu, þjónustustefnu og vörumerki Reykjavíkurborgar 
 Vinna í nánu samstarfi við viðmótssérfræðinga, forritara og aðra sérfræðinga  
 Vera tilbúinn til þess að þróa verkefnið áfram eftir að kerfið er tekið í notkun. 

 
Hæfniskröfur:  
 
 Reynslu af sambærilegu verkefni / verkefnum. 
 Þekkingu á smíði og innleiðingu á viðmóts- og hönnunarkerfum eða sambærilegum verkefnum. 
 Viðamikla reynslu af hönnun fyrir vefi og aðrar stafrænar lausnir. 

 
Ef þú telur þig vera rétta samstarfsaðilann þá viljum við heyra í þér. Sendu okkur stutta lýsingu á
þinni reynslu og stutta greinargerð um hvernig nálgast má verkefnið. Í framhaldinu fundum við með
þeim sem uppfylla kröfur í þessari auglýsingu. Tilboða verður svo leitað í verkefnið á grundvelli
kröfulýsingar sem verður afhent öllum sem Rafræn þjónustumiðstöð telur koma til greina sem
samstarfsaðilar. 
 
Öllum erindum verður svarað. 
 
Áhugasamir sendi tölvupóst á vefur@reykjavik.is fyrir 3. nóvember 2018.  

Íbúðarhótel í miðbæ Reykjavíkur óskar 
eftir starfsmanni í gestamóttöku. 

Gestamóttaka

Svara tölvupóstum 

og símtölum

Eftirfylgni með þrifum

Þjónusta við gesti

Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið Hæfniskröfur: 
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Samskiptahæfni og rík þjónustulund

Jákvæðni og sveigjanleiki

Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Starfsmaður í gestamóttöku

Um er að ræða vaktavinnu. Æskilegt er að viðkomandi búi í eða 
nálægt 101 Reykjavík. Skilyrði er að viðkomandi reyki ekki.

Deildarstjóri og 
leikskólakennari óskast

Leikskólinn Álfaborg auglýsir eftir deildarstjóra í 100% 
stöðu, í tímabundna ráðningu, frá 1. desember 2018 með 
möguleika á fastráðningu vegna stækkunar leikskólans. 

Einnig óskast leikskólakennari í 100% stöðu í ótíma-
bundna ráðningu, sá þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Einnig kemur til greina að ráða í hlutastarf. Í leikskóla-
num starfar samstillt, glaðlynt og metnaðarfullt starfsfólk 
og mikil áhersla er lögð á góðan starfsanda og vellíðan 
barna. 

Auk þess er mikil og góð samvinna á milli leikskólans 
og grunnskólans Bláskógaskóla í Reykholti. Álfaborg 
er 2ja deilda leikskóli og er staðsettur til bráðabirgða í 
tveimur húsum í Reykholti, Biskupstungum, þ. á m. með 
aðalaðsetur í Bláskógaskóla. Nýtt húsnæði leikskóla er í 
smíðum og er áætlað að taka það í notkun haustið 2019. 

 Vakin er athygli á að álagsgreiðslur eru í boði. 
 Möguleiki er á að útvega leiguhúsnæði í nágrenninu. 

Deildarstjóri
Helstu verkefni:
 Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd  

 og mati á starfi deildarinnar
 Vinnur að uppeldi og menntun barna
 Foreldrasamstarf

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Leikskólakennaramenntun
 Góð íslensku kunnátta
 Sjálfstæði frumkvæði og góð samskiptahæfni
 Jákvætt viðhorf og sveigjanleiki í starfi
 Ánægja af því að starfa með börnum
 Reynsla er æskileg

Leikskólakennari
Helstu verkefni:
 Vinnur að uppeldi og menntun barna
 Vinnur að faglegu starfi og samvinnu innan skólans
 Foreldrasamstarf

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Leikskólakennaramenntun 
 Góð íslensku kunnátta
 Sjálfstæði, frumkvæði og góð samskiptahæfni
 Jákvætt viðhorf og sveigjanleiki í starfi
 Ánægja af því að starfa með börnum

Fáist ekki leikskólakennari til starfsins er heimilt að ráða 
annan í stöðuna. Starfið hentar jafnt körlum sem konum. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lieselot Simoen, 
leikskólastjóri í síma 480 3045. Umsóknir sendast á 
netfangið lieselot@blaskogabyggd.is 

Umsóknarfrestur er til 4. nóvember 2018. 

Job.is
Þú finnur draumastarfið á
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Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 

Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Lyfjafræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201810/1951
Hjúkrunarfræðingur/teymisstjóri Landspítali, lyflækningar  Reykjavík 201810/1950
Starfsmaður í umönnun Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201810/1949
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngud. skurðlækninga Reykjavík 201810/1948
Sérnámsstöður í heimilislækn. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201810/1947
Þjónustuliði í mötuneyti Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201810/1946
Eftirlitsmaður í lyfjaöryggisdeild Lyfjastofnun Reykjavík 201810/1945
Kennari í skapandi greinum Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201810/1944
Verkefnastjóri á Þjónustusviði Ríkiskaup Reykjavík 201810/1943
Fulltrúi á Tryggingasviði Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201810/1942
Verkefnastjórar Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201810/1941
Verkefnastjóri Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201810/1940
Sérfræðingur  Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201810/1939
Teymisstjóri Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201810/1938
Flokkstjóri Vegagerðin Egilsstaðir 201810/1937
Bifvélavirki/vélvirki Vegagerðin Reyðarfjörður 201810/1936
Flokkstjóri Vegagerðin Reyðarfjörður 201810/1935
Gæðastjóri Mannvirkjastofnun Reykjavík 201810/1934
Sérfræðingur á efnahagssviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201810/1933
Skrifstofustjóri Háskólinn á Akureyri Akureyri 201810/1932
Kennari, málmiðngreinar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201810/1931
Ræstingar Þjóðleikhúsið Reykjavík 201810/1930
Lögfræðingur Háskóli Íslands, skrifstofa rektors Reykjavík 201810/1929
Lektor í félagslyfjafræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201810/1928
Lektor í svæfingahjúkrun Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201810/1927
Skurðhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201810/1926
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201810/1925
Sjúkraþjálfari Landspítali, hjartad. og hjartagöngud. Reykjavík 201810/1924
Sjúkraþjálfari/hreyfistjóri Landspítali, göngudeildir Reykjavík 201810/1923
Lyfjaframleiðsla f. jáeindaskanna Landspítali Reykjavík 201810/1922
Starfsmaður Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201810/1921
Sjúkraþjálfarar Landspítali, smitsjúkd.-/lyflækningad. Reykjavík 201810/1920
Deildarstj. reikningsskil-fjárstýring Landspítali, fjármálasvið Reykjavík 201810/1919
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari Landspítali, göngudeild lyflækninga Reykjavík 201810/1918
Skrifstofustjóri/verkefnastjóri Landspítali, lungnalækningar Reykjavík 201810/1917
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201810/1916
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, vöknun Reykjavík 201810/1915
Rannsóknarlögreglumenn Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201810/1914
Störf safnkennara Náttúruminjasafn Íslands Reykjavík 201810/1913
Uppl.- og bókasafnsfræðingur Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201810/1912
Gagnasérfræðingur Skógræktin Reykjavík 201810/1911
Fangaverðir, Hólmsheiði Fangelsismálastofnun Reykjavík 201810/1910
Flutningastarfsmaður  Landspítali Reykjavík 201810/1909
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðateymi geðsviðs Reykjavík 201810/1908
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201810/1907
Bústjóri á Hesti Landbúnaðarháskóli Íslands Borgarfjörður 201810/1906

Leiðbeinandi - Ræstingar
Leiðbeinandi óskast til starfa í ræstingadeild Örtækni.

Vinnan felst í verkstjórn 4-5 starfsmanna 
ásamt vinnu með þeim.

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

Áhugasamir sendi tölvupóst á thorsteinn@ortaekni.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



Starfssvið

 Viðhald og lagfæringar á vegbúnaði, 

Menntunar- og hæfniskröfur

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.

Bifvélavirki /vélvirki 
Reyðarfjörður

Starfssvið Menntunar- og hæfniskröfur

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.

Flokksstjóri 
Fellabæ

 
Málþing með notendum 

Faxaflóahafna
Þriðjudaginn 30. október 2018, kl. 16:00 í HÖRPU

Til þess að kynna það sem efst er á baugi hjá Faxaflóa-
höfnum sf. og fræðast um starfsemina á hafnarsvæðum 
fyrirtækisins boða Faxaflóahafnir sf. til málþings þriðju-
daginn 30. október kl. 16:00, Björtuloft, 5. hæð, Hörpu.

Dagskrá málþingsins á að snerta málefni sem flestra á 
hafnarsvæðum Faxaflóahafna sf. og verður sem hér segir:

16:00 Setning
 Kristín Soffía Jónsdóttir, stjórnarformaður
16.05 Áætlun um rekstur og framkvæmdir árið 2019
 Gísli Gíslason, hafnarstjóri
16:20 Skýrsla um atvinnustarfsemi í Gömlu höfninni
 Erna Kristjánsdóttir, markaðs og gæðastjóri
16:35 Hátíð hafsins
 Dagmar Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri  
 Concept Events
16:50 Þjónustuhúsin við Ægisgarð
 Halldóra Hrólfsdóttir, skipulagsfulltrúi
17:05 Skýrsla um atvinnustarfsemi í Sundahöfn
 Helgi Laxdal, forstöðumaður rekstardeildar
17:20 Næstu verkefni Sjávarklasans
 Þór Sigfússon, eigandi og stjórnarformaður
17:35 Skýrsla um atvinnustarfsemi á Grundartanga
 Guðmundur Eiríksson, forstöðumaður tæknideildar
17.50 Umræður og fyrirspurnir

Fundarstjóri: 
Erna Kristjánsdóttir, markaðs og gæðastjóri

Fundurinn er opinn öllum, en þeir sem eru með starfsemi á 
hafnarsvæðum Faxaflóahafna sf. eru sérstaklega hvattir til 
að mæta. Á fundinum gefst tækifæri til þess að koma með 
fyrirspurnir og ábendingar um það sem varðar hafnar-
rekstur, þjónustu og aðstöðu fyrir viðskiptavini.

Gísli Gíslason,
hafnarstjóri

Til sölu er lítið handverksfyrirtæki
Eitt sinnar tegundar í Reykjavík.  

Hentar vel fyrir hugmyndaríka og handlagna einstaklinga.

Nánari upplýsingar í síma 695 3612

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

KennslaIðnaðarmennHeilbrigðisþjónusta Veitingastaðir
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Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

 Vogabyggð 1.  Sjóvarnargarður Gelgjutanga,  
útboð nr. 14361

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

ÓSKAST TIL LEIGU

VEGAGERÐIN - LEIGUHÚSNÆÐI
20857 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á 
leigu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir skrifstofur og 
geymslur ásamt útisvæði fyrir Vegagerðina. Umsjónaraðili 
er Framkvæmdasýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til  
20 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa 
um staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu í nálægð við helstu 
stofnbrautir. Það skal vera gott aðgengi að húsnæðinu 
þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi og næg 
bílastæði. Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð alls  
5.963 fermetrar. Húsrýmisþörf skrifstofuhúsnæðis er  
3.541 fermetrar og geymsluþörf (þjónustu- og grófrými) er 
2.428 fermetrar. Þá þarf að fylgja 9.000 fermetra útisvæði. 

Heimilt er að bjóða fram staðsetningu á húsnæði, 
geymslum og útisvæði með eftirfarandi hætti: 

 stað.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður 
 að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is  þriðjudaginn, 30. október 2018.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu 
og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20857 skulu sendar á  
netfangið utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef 
Ríkiskaupa. Fyrirspurnarfrestur rennur út miðvikudaginn  
14. nóvember en svarfrestur er til og með 19. nóvember 
2018. 
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík, eigi síðar en kl. 13:00 fimmtudaginn 22. nóvem-
ber 2018. Merkja skal tilboðin; nr. 20857 – Vegagerðin - 
Leiguhúsnæði. 

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. lið 1. mgr.  
11. gr.
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftir-
farandi upplýsingar:

-
kningar

hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um 

skrifað er undir leigusamning.

sl. en er nú birt á ný þar sem þær svæðistakmarkanir sem 
fram komu í fyrri auglýsingum voru taldar of þröngt skilgre-
indar m.a. í ljósi þeirra breytinga á almenningssamgöngum 

í kjölfar fyrri auglýsingar geta tilkynnt Ríkiskaupum um að 
fyrra leigutilboð gildi. Eins geta þeir lagt fram breytingar á 
tilboði, lagt fram ný gögn eða nýtt tilboð innan tímamarka 
auglýsingarinnar. 

Öll samskipti skulu merkt nr. 20857 – Vegagerðin - 
Leiguhúsnæði

STUTT STARFSLÝSING
  Vinna við bilanagreiningu og 

viðgerðir á vörubílum og rútum 

 Þátttaka í þjálfun og símenntun

BIFVÉLAVIRKI Á glæsilegasta 
verkstæði landsins

HÆFNISKRÖFUR
 Réttindi í bifvélavirkjun/vélvirkjun eða mikil reynsla 
 í faginu  

 Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt 

 Góð þjónustulund og vilji til að vera virkur hluti af 
 góðri liðsheild  

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 30.11. 2018.
Þú færð allar upplýsingar hjá Jóhanni Rúnari, þjónustustjóra, í síma 515 7072. Hringdu núna!

Brimborg hefur opnað glæsilegasta vörubifreiða- og rútuverkstæði landsins undir 
nafninu Veltir að Hádegismóum 8 í Árbæ. Um er að ræða glænýja og vel tækjum búna 
þjónustumiðstöð fyrir Volvo atvinnutæki en rík áhersla er lögð á fagmennsku og góða 
umgengni í frábærri starfsmannaaðstöðu og framúrskarandi vinnuumhverfi.

Komdu í fjölbreyttan hóp 40 frábærra fagmanna hjá Velti.

Matvælastofnun auglýsir eftir vottunar- og 
eftirlitsaðila fyrir lífræna ræktun og framleiðslu 

 
Matvælastofnun fer með stjórnsýslu og opinbert eftirlit með lífrænni landbúnaðarframleiðslu skv. breytingu á 3 
gr. laga nr. 162/1994 (sbr. 6. gr. laga nr. 33/2018). Matvælastofnun hefur samkvæmt 3. gr. laganna  heimild til að 
framselja tiltekin verkefni á sviði eftirlits með lífrænni landbúnaðarframleiðslu. Framsal er nánar útlistað í 27. gr. 
reglugerðar ESB nr. 834/2007 sem innleidd var hér á landi með reglugerð nr. 477/2017. 

Matvælastofnun auglýsir nú eftir faggildum aðila til að sinna vottun og reglubundnu eftirliti með þeim 
 

Kröfur sem vottunar- og eftirlitsaðili þarf að uppfylla eru m.a.:  

 Faggilding frá faggildingarsviði Einkaleyfastofu skv. ISO/IEC 17065 
 Hafa haldbæra þekkingu á regluverki ESB um lífræna framleiðslu og reynslu af eftirliti 
 
 Næga aðstöðu og búnað til að annast verkefnin 
 Óhlutdrægni og að ekki sé hætta á hagsmunaárekstrum að því er varðar framkvæmd þeirra verkefna 

sem honum yrðu falin.  

Verkefnið verður nánar skilgreint í samningi á milli aðila þar sem nákvæm lýsing á fyrirkomulagi mun koma fram.   

 Umsókninni skal fylgja:
 

 Staðfesting á faggildingu frá Einkaleyfastofu 
 Greinargerð um hæfni umsækjanda 

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Jónsdóttir í síma 530 4800 eða netfangið lifraent@mast.is
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ÞROSKAÞJÁLFI ÓSKAST 

Á YNGSTA STIG

SJÁLANDSSKÓLI AUGLÝSIR EFTIR ÞROSKAÞJÁLFA Í 80-100% 

STARFSHLUTFALL

Auglýst er eftir þroskaþjálfa sem mun halda utan um málefni nemenda á yngsta stigi. Þroska-

þjálfi er hluti af sérkennsluteymi skólans. Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að starfa 

að sveigjanlegu skólastarfi í teymisvinnu samkvæmt skólastefnu Sjálandsskóla. Þroskaþjálfi 

hefur m.a. það hlutverk að halda utan um og framfylgja ráðgjöf fagaðila, aðlaga námsumhverfi 

og námsefni að nemendum og aðstoða við utanumhald á námsefni einstaklinga í samráði við 

umsjónarkennara. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Leyfi til að starfa sem þroskaþjálfi 

• Reynsla af vinnu með börnum og unglingum á grunnskólaaldri er kostur

• Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar 

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Jákvæðni, sveigjanleiki, ábyrgðarkennd og skipulagshæfileikar 

• Kostur er að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu af vinnu með börnum á einhverfurófi 

Umsóknarfrestur er til og með 8. nóvember 2018.

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

Til sölu er lítið handverksfyrirtæki
Eitt sinnar tegundar í Reykjavík.  

Hentar vel fyrir hugmyndaríka og handlagna einstaklinga.

Nánari upplýsingar í síma 695 3612

Áskorun
frá óbyggðanefnd

Fjármála- og efnahagsráðherra hefur fyrir hönd íslenska 
ríkisins afhent óbyggðanefnd kröfu um þjóðlendu á svonefndu 
svæði 10A, Strandasýslu ásamt fyrrum Bæjarhreppi. Krafan 
nær til þess hluta Drangajökuls sem er innan svæðisins. 

Tilkynning um kröfuna var birt í Lögbirtingablaðinu 16. október 
sl. og er útdráttur úr efni hennar nú birtur hér í samræmi við  
2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998. Kröfulýsingu íslenska ríkisins og 
gögn sem henni fylgja er hægt að nálgast á vefsíðu óbyggða-
nefndar: obyggdanefnd.is, og á skrifstofu nefndarinnar, auk 
þess sem gögnin eru aðgengileg hjá viðkomandi sveitarfélagi, 
þ.e. Árneshreppi, og í Hólmavíkurútibúi sýslumannsins á Vest-
fjörðum. Upplýsingar um málsmeðferð óbyggðanefndar fást 
einnig á skrifstofu nefndarinnar og á vefsíðu hennar.

Skorað er á þá sem telja til eignarréttinda á því landsvæði 
sem fellur innan þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins að 
lýsa kröfum sínum skriflega fyrir óbyggðanefnd,  
Skuggasundi 3, 101 Reykjavík, í síðasta lagi 1. febrúar 2019. 
Með kröfunum þurfa að fylgja þær heimildir og gögn sem 
aðilar byggja rétt sinn á. 

Leiðbeiningar um frágang kröfulýsinga, þar á meðal korta, 
fást á skrifstofu óbyggðanefndar. Að lokinni gagnaöflun og 
rannsókn á eignarréttarlegri stöðu svæðisins mun óbyggða-
nefnd úrskurða um fram komnar kröfur.

Í samræmi við ákvæði laga nr. 58/1998 kann yfirlýsingu um 
framangreinda kröfugerð að verða þinglýst á fasteignir á 
svæðinu sem tengjast því svæði sem krafan lýtur að.

Óbyggðanefnd er sjálfstæð úrskurðarnefnd á stjórnsýslustigi. 
Hlutverk hennar er skv. 7. gr. laga nr. 58/1998 að: a) kanna og 
skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk 
þeirra og eignarlanda, b) skera úr um mörk þess hluta þjóð-
lendu sem nýttur er sem afréttur og c) úrskurða um eignar-
réttindi innan þjóðlendna. 

Óbyggðanefnd

ÚTBOÐ
F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er 
óskað eftir tilboðum í eftirfarandi verk:

Smáhýsi fyrir Velferðasvið 
– EES útboð nr. 14349.

Verkið felst í hönnun, smíði, flutningi á verkstað, 
niðursetningu, tengingum og frágangi á nærumhverfi á 
20 smáhýsum í Reykjavík.
Stærð húsanna skal vera sem næst 25 m2 og ytra og 
innra byrði húsanna þarf að vera sterkbyggt.  
Húsin verða staðsett í þyrpingum og skulu bjóðendur 
miða við fjarlægðir milli byggingahluta við hönnun og  
staðsetningu húsanna.

Gerð er rík krafa um að húsin verði hlýleg að utan 
sem innan.
Húsin skulu uppfylla kröfur byggingarreglugerðar, 
einangrunarkröfur byggingahluta, brunakröfur 
byggingahluta og kröfur um hljóðvist. 

Útboðsgögn verða  eingöngu  aðgengileg á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar á vefslóðinni: 
http://utbod.reykjavik.is 
– frá miðvikudeginum 31. október 2018.

Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framan-
greindan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar 
eigi síðar en: Kl. 14:00 þann 3. desember 2018.

  

 
 

Reykjavíkurborg 
Innkaupadeild 
Borgartúni 12 – 14, 105 Reykjavík  
Sími 411 1042 / 411 1043 
Netfang: utbod@reykjavik.is 

Lögmaður

Borgarlögmaður

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

 Starf lögmanns hjá embætti borgarlögmanns er laust til umsóknar.

Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í starfsumhverfi þar sem reynir á góða alhliða þekkingu á flestum réttarsviðum lögfræð-
innar. Áhersla er lögð á símenntun og miðlun þekkingar milli starfsmanna. Embætti borgarlögmanns er í Ráðhúsi Reykjavíkur 
og þar eru stöðugildi átta lögmanna auk skrifstofustjóra.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ebba Schram, borgarlögmaður, í síma 411 4100 eða í gegnum tölvupóstfangið  
ebba.schram@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember n.k.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til 
að gegna starfinu. Umsóknum skal skilað rafrænt á vefsíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is. Athygli er vakin á því að 
umsóknir munu gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rann út.

Helstu verkefni:
 Lögfræðilegar álitsgerðir og ráðgjöf til borgarstjórnar,  

 borgarráðs, borgarstjóra, stofnana og fyrirtækja  
 Reykjavíkurborgar
 Undirbúningur dómsmála og málflutningur
 Meðferð stjórnsýslukæra
 Samningagerð
 Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn  

 Reykjavíkurborg
 Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Embættispróf eða meistarapróf í lögfræði
 Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi
 Reynsla af málflutningi æskileg
 Góð færni til framsetningar máls í ræðu og riti
 Skipuleg og fagleg vinnubrögð
 Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum 
 Lipurð og færni í samskiptum

Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag lögfræðinga.

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 



Skipulags- og samgönguráð Reykjavíkur samþykkti þann 3. október 2018 að kynna drög að breytingu 
á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, varðandi stækkun Sundahafnar (H4), sjá adalskipulag.is. Drög 
að breytingartillögu ásamt umhverfisskýrslu sbr. lög nr. 105/2006, voru í framhaldinu send til skilgreindra 
hagsmunaaðila. 

Faxaflóahafnir áforma að stækka hafnarsvæði sitt í Reykjavík með landfyllingum á tveimur stöðum 
í Sundahöfn. Annars vegar er um að ræða lítilsháttar stækkun á áður ráðgerðum landfyllingum við 
Skarfabakka-Kleppsbakka, sem nemur um 2 ha. Hinsvegar er ráðgert að stækka hafnarsvæðið á nýrri 
landfyllingu við Klettagarða um 2,5-3 ha. Í báðum tilvikum er um að ræða stækkun hafnarsvæðis útfrá 
áður gerðum landfyllingum og því verður náttúrlegri strandlengju ekki raskað né gengið á skilgreind 
verndarsvæði. Í umhverfisskýrslu er gerð grein fyrir mögulegum áhrifum landfyllinganna.

Drög að breytingartillögu, ásamt umhverfisskýrslu, hafa verið aðgengileg á adalskipulag.is undanfarnar 
vikur. Þriðjudaginn 30. október verður verkefnisstjóri til svara um tillöguna, milli kl. 15.00-16.00 í 
þjónustuverinu að Borgartúni 12-14.

Áformað er að samþykkja tillöguna í lögformlega kynningu með 6 vikna athugasemdafresti á næstunni.

Þeir sem óska frekari upplýsinga um málið geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 
Ábendingum og athugasemdum við drögin má koma á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Sundahöfn - Stækkun hafnarsvæðis (H4)
Landfyllingar við Klettagarða og Skarfabakka-Kleppsbakka

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

ÚTBOÐ

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Garðabær óskar eftir tilboðum í framkvæmdir vegna fullnaðarfrágangs húss að innan í 

1. áfanga nýs grunnskóla í Urriðaholti að Vinarstræti 1-3. Byggingin er á tveimur hæðum 

auk tæknikjallara og sem þegar er risinn og fullfrágenginn að utan.

Helstu verkþættir eru uppsetning og frágangur allra innanhússkerfa s.s. lagna og 

loftræsingar, málun, frágangur gólfefna, loftaklæðninga, smíði, uppsetning og frágangur 

allra innihurða og -glugga og fastra innréttinga.  

Heildarstærð þessa 1. áfanga skólans er alls brúttó um 5300 m². Hluti skólans, um 1000 

m² leikskóli á jarðhæð, hefur verið fullkláraður að innan og tekinn í notkun. Hér er því alls 

brúttó um u.þ.b. 4300 gólffermetra að ræða. 

Útboðið hefur verið auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu, merkt: Urriðaholtsskóli - 1st 

Phase - Tender 05 - Interior fit-out.

Tilboðum skal skila ekki seinna en 21. nóvember 2018 kl. 14:00 og verða opnuð þá líka.

Verkinu skal skilað fullbúnu 1. júlí 2019.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt á vef Garðabæjar, gardabaer.is. og verða aðgengileg 

á vefnum miðvikudaginn 31. október kl. 16.

Úthlutun byggingalóða  
í Sveitarfélaginu Vogum

Sveitarfélagið Vogar auglýsir lóðir til úthlutunar fyrir 
íbúðabyggingar á nýju miðbæjarsvæði í Vogum. Fram-
kvæmdir hófust á síðasta ári, og hefur nokkrum fjölda lóða 
þegar verið úthlutað. Nú er framkvæmdum við alla gatna-
gerð á svæðinu lokið, og komið að því að úthluta þeim 
lóðum sem enn er óráðstafað. Alls eru 4 einbýlishúsalóðir 
lausar til úthlutunar, og 4 parhúsalóðir. Gatnagerða gjöldin 
eru hagstæð. Gjald fyrir einbýlishúsalóð er á bilinu 4,8 – 
6,0 m.kr., og fyrir parhús á bilinu 7,3 – 8,4 m.kr. (pr. lóð). 
Auk gatnagerðargjaldsins er stofngjald vatnsveitu, stofng-
jald fráveitu og byggingaleyfisgjöld innifalin í gjöldunum. 
Stofngjald hitaveitu og rafmagns eru ekki innifalin, og 
bætast því við framangreind gjöld. 

Umsóknareyðublöð ásamt úthlutunarskilmálum og 
gjaldskrá er að finna á heimasíðu sveitarfélagsins, www.
vogar.is   Umsóknum á þar til gerðum eyðublöðum, ásamt 
fylgigögnum skilað til skrifstofu sveitarfélagsins, hvort 
heldur er með rafrænum hætti (tölvupóstur, umsókn á 
heimasíðu) eða með því að póstsenda gögnin á Sveitar-
félagið Voga, Iðndal 2, 190 Vogar. Lóðunum er úthlutað 
eftir því sem umsóknir berast samkvæmt reglunni 
„fyrstur kemur – fyrstur fær“. 

Skila skal greiðslumati með umsókn. Lágmarksupphæð 
fyrir einbýlishús og parhús er kr.40.280.000,- / lóð.

Sveitarfélagið Vogar er ört vaxandi sveitarfélag á 
Suðurnesjum. Þéttbýlið í Vogum er staðsett nokkurn 
veginn mitt á milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkur-
flugvallar, og því stutt til beggja átta.  Stutt er í ósnortna 
náttúruna, þar sem hraunbreiður og strandlengja leika 
aðalhlutverkið. Í Vogum er lögð áhersla á fjölskylduvænt 
samfélag, þar sem m.a. hámarkshraðinn í öllu þéttbýlinu 
er takmarkaður við 30 km/klst. Í sveitarfélaginu búa nú um 
1.280 íbúar. Megin áherslur atvinnulífsins eru á vettvangi 
matvælaframleiðslu og tengdum greinum. Grunnskóli sve-
itarfélagsins, Stóru-Vogaskóli, er heildstæður grunnskóli 
(1. – 10. bekkur). Skólinn er einn fárra á landinu sem 
býður nemendum sínum upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir.  
Sveitarfélagið starfrækir einnig Heilsuleikskólann Suður-
velli, þar sem börnum býðst alla jafna leikskólavist við 12 
mánaða aldur.  Sundlaug, íþróttahús og íþróttamannvirki 
eru einnig til staðar. Öflugt íþróttastarf er á vegum Ung-
mennafélagsins Þróttar, sveitarfélagið starfrækir einnig 
félagsstarf fyrir unglinga og eldri borgara. Fjölbreytt 
starfsemi frjálsra félagasamtaka er í sveitarfélaginu, þar 
sem allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.

Vogum, 22. október 2017,
Ásgeir Eiríksson

bæjarstjóri

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlun: 

Deiliskipulag að Ásum. 
Nýtt deiliskipulag í landi Ása sem nær til 10.000 m2 landspildu 
úr landi Ása. Deiliskipulagið tekur til byggingarreits fyrir 
gestahús. 

Deiliskipulag Laufskálavörðu 
Nýtt deiliskipulag fyrir Laufskálavörðu sem nær yfir um 5,1 
ha svæði. Innan svæðisins á að byggja upp áningarstað með 
ómönnuðu þjónustuhúsi og bílastæðum í landi Skálmabæjar. 
Markmið deiliskipulagsins er að styrkja og auka þolmörk 
svæðisins og aðstöðu svo það geti betur tekið á móti þeimi 
fjölda sem sækir og mun sækja svæðið í framtíðinni. 

Tillögurnar liggja frammi á skrifstofu Skaftárhrepps, frá og 
með mánudeginum 29. október til 13. desember 2018. 
Tillögurnar er einnig til sýnis á heimasíðu Skaftárhrepps, 
www.klaustur.is. 

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Skaftárhrepps, 
Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri. 
Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Skipulagsfulltrúi Skaftárhrepps

Skaftárhreppur

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Bryndís

Skógarás 15
110 REYKJAVÍK

Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, rúmgóða stofu, borðsto-

fu, eldhús með borðkrók, tvö baðherbergi, þvottahús, 

24,5fm bílskúr með sjálfvirkum hurðaopnara og geymslu í 

kjallara. Góð eign á frábærum stað.

STÆRÐ: 213,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

59.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Arnarás 1
210 GARÐABÆR

Rúmgóð 2-3ja herb. íbúð með sér inngangi á jarðhæð og 

sólarverönd í þessu góða 4býli. Skólar í næsta nágrenni 

og öll helsta þjónusta. Sér þvottahús. Auðvelt að bæta 

STÆRÐ: 90 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

46.700.000
Heyrumst
Albert   821 0626
Löggiltur fasteignasali

Sandakur 2
210 GARÐABÆR

LAUS VIÐ KAUPSAMNING! Mjög fallegt og vel 
skipulagt endaraðhús við Sandakur 2. Rúmgóð 
herbergi. Falleg og björt eign sem vert er að 
skoða.

STÆRÐ: 243 fm RAÐHÚS      HERB: 6

105.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Sólarsalir 11
201 KÓPAVOGUR

Falleg og mjög vel skipulögð hæð með sérinngangi, 

bílskúr og fallegu útsýni. Mjög vel staðsett hús innan 

Stór stofa og eldhús. 

STÆRÐ: 162 fm HÆÐ             HERB: 6

69.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Brekkugata 4-6
210 GARÐABÆR

Glæsileg og vel skipulögð einbýlishús í 
byggingu í Urriðaholti í Garðabæ. Húsin eru 
staðsteypt á 2 hæðum. Húsin afhendast á bstigi 
4 skv. skilalýsingu. Afhending feb 2019.

STÆRÐ: 278,2 fm EINBÝLI       HERB: 7

79.900.000
Heyrumst
Bryndís   616 8985
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Mosagata 18
210 GARÐABÆR

Vel hannað og reisulegt parhús.  Húsið er alls 227 fm 

á 2 hæðum, þar af er 40 fm innbyggður bílskúr. Eignin 

afhendist fullbúin að utan, rúmlega tilbúin til innrréttinga 

að innan. Hús nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 16 eru seld!

STÆRÐ: 227 fm PARHÚS      HERB: 7

82.900.000
Heyrumst
Bryndís   616 8985
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

Hæðargarður 8
108 REYKJAVÍK

Falleg 5. herbergja íbúð á tveimur hæðum. Öll 
tekin í gegn fyrir nokkrum árum á smekklegan 
hátt. Eignin er miðsvæðis á vinsælum stað þar 
sem stutt er í alla þjónustu.

STÆRÐ: 130,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

65.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl, löggiltur fasteignasali

Lækjasmári 15
201 KÓPAVOGUR

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð á 
jarðhæð með hellulagðri verönd í suður og 
stæði í bílgeymslu. Stutt í alla helst þjónustu.

STÆRÐ: 94,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    29. okt 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    28. okt 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    27. okt 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    28. okt 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    28. okt 12:30 – 13:00

OPIÐ HÚS    28. okt 14:30 – 15:00



HAFNARBRAUT 9, 200 KÓPAVOGUR

GLÆSILEGT 
SJÁVARÚTSÝNI

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 27. OKT 14:00 – 15:00

Um er að ræða 24 íbúða fjölbýli með tveimur stigagöngum á 4 hæðum í fallegu lyftuhúsi. 
Kársnesið er ný byggð í uppbyggingu við sjávarsíðuna yst á Kársnesi í Kópavogi. Gott 
aðgengi er að helstu þjónustu og verslunum og er fallegt umhverfi, opin leiksvæði og 

útivistarsvæði þar í kring.

Frekari
upplýsingar
veita:

Hannes
Steindórsson,

löggiltur 
fasteignasali.

699-5008

Magnús Már
Lúðvíksson,

löggiltur 
fasteignasali.

699-2010

2-4 herbergja íbúðir
Stærðir  59,3 – 172,4
Verð frá 38.900.000

Stæði í lokuðu 
bílastæðahúsi 

fylgir öllum eignum.

Blönduð byggð íbúða og atvinnuhúsnæðis, vistvænar samgöngur, verslun og þjónusta verða 
áhersluatriði í uppbyggingu vestasta hluta Kársness. Samhliða uppbyggingu verður reist 

brú fyrir gangandi, hjólandi og almenningsvagna yfir Fossvog sem tengja mun svæðið við 
háskólasvæði Háskólans í Reykjavík, Háskóla Íslands og miðbæ Reykjavíkur.

 
www.nyjaribudir.is          www.karsnes.is/hafnarbraut9

Þorsteinn 
Yngvason,

löggiltur 
fasteignasali.

696-0226



Hlíðarvegur 11, 200 Kópavogi

Falleg 3. herb. neðri hæð í þríbýli með bílskúr og sérinngangi. Í íbúðinni eru 2 svefn-
herbergi, 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

Haraldur Guðjónsson
lögg. fast.

s. 783 1494 
halli@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nýtt staðsteypt 18 íbúða lyftuhús á fjórum 
hæðum við Dyngjugötu Garðabæ
Íbúðirnar eru 4ra herb. á bilinu 120 - 180 fm 
og fylgir þeim stæði í bílageymslu.
Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr 
góðri nýtingu fermetra og er skipulag  
íbúða einkar gott.

Einstakar 
þakíbúðir 
með mikilli 
lofthæð  

Verð :

60,3 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 28.okt. kl. 16:00 – 17:00

Dyngjugata 1-3
210 Garðabær

Brynjar Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

brynjar@studlaberg.is

896 5464

Haraldur Guðmundsson

löggiltur fasteignasali

halli@studlaberg.is

661 9391

NÁNARI UPPLÝSINGAR

ÁSBRÚ - REYKJANESBÆR

200 þúsund krónur fermetrinn! studlaberg.is

Við kynnum til sölu um 147 fm, 4ra herbergja íbúðir, 
með tveimur baðherbergjum á góðum verðum á 
Ásbrúarsvæðinu í Reykjanesbæ. 

Hafnargata 20, 230 Reykjanesbæ · 420 4000 · studlaberg@studlaberg.is

Verð 
29,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 29. okt og 
þriðjudaginn 31. okt 
milli klukkan 17.15 - 17.45

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

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

ERTU Í 
LEIT AÐ 

DRAUMA-
STARFINU?

Finndu þitt starf á 

Job.is



Háaleitisbraut 121
108 Reykjavík

Ástu-Sólliljugata 5
270 Mosfellsbær 

Birkiás 9
210 Garðabæ 

Furugrund 44
200 Kópavogur

Jökulgrunn 11
104 Reykjavík

Norðurbraut 23b
220 Hafnarfjörður

Sóltún 14a
 311 Borgarbyggð

Rauðás 12
110 Reykjavík 

Uglugata 6
270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 29. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30.
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Eignin er skráð 
130,1 fm., þar af er 24,2 fm. bílskúr. 3 rúmgóð svefnher-
bergi og vönduð eldhúsinnrétting. Tengi fyrir þvottavél 
á baðherbergi. Góðar flísalagðar suðursvalir og stór sa-
meiginlegur bakgarður. Glæsilegt útsýni er yfir Esjuna og 
til suðvesturs að Perlunni. Húsið var múrviðgert og málað 
í sumar. Eignin er laus 1. febrúar 2019. Verð: 48,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 29. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Glæsilegt 6 herb. raðhús á tveimur hæðum með frábæru 
útsýni. Eignin er einstaklega skemmtileg og skiptist í 4 
svefnherbergi, 2 stofur, 2 baðherbergi, fallegt opið eldhús, 
þvottahús, pall, svalir á efri hæð og bílskúr. Eignin er skráð 
209,8 fm., þar af er 25,6 fm. innbyggður bílskúr. 
Verð: 79,9 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 17:45 - 18:15
Fallegt 4ra herbergja raðhús á þremur hæðum á 
frábærum stað í Garðabæ. Eignin er alls skráð 141,4 fm. 
og þar af er 25,3 fm. innbyggður bílskúr. Eignin hefur að 
geyma 3 svefnherbergi, rúmgóða stofu, 2 baðherbergi, 
fallegt eldhús, þvottahús, bílskúr og pall. 
Verð: 74,9 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30. 
Björt og falleg 108,8 fm. 3ja herbergja endaíbúð á 1. hæð 
í nýlegu húsi ásamt einkastæði í bílskýli. Stórar 17 fm. 
vestursvalir tilvaldar til yfirbyggingar. Gæludýr eru leyfð í 
húsinu. Stutt ganga í Fossvogsdalinn. Öll þjónusta, skólar 
og stofnleiðir á höfuðborgarsvæðinu á næsta leiti.  
Eignin er laus 15. desember 2018 
Verð: 51,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 16:45 – 17:15
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.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 1. NÓVEMBER KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og björt 144,4 fm. 4ra herbergja hæð í tvíbýlishúsi 
með fallegu útsýni og einstökum garði. Baðherbergi hefur 
nýlega verið tekið í gegn, 3 rúmgóð herbergi, rúmgott 
eldhús með nýju gólfefni. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. 
Rólegt og gróið hverfi.
Verð: 54,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 17:00 - 18:00
Vel skipulagt 100,4 fm. parhús á Hvanneyri. Stór viðarpal-
lur með heitum potti. Gólfhiti í öllum rýmum eignar. Gert er 
ráð fyrir bílskúr á teikningum en sækja þarf um sérstakt 
leyfi. Hleðslustöð fyrir rafmagnsbíl. Húsgögn geta fylgt. 
Verð: 29,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð  91 fm. 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með fallegu 
útsýni yfir Rauðavatn. Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, 
rúmgóða stofu, eldhús og eldhúskrók, rúmgott þvottahús, 
stórt baðherbergi, steyptan pall/svalir og sérgeymslu í 
kjallara. Nýtt leiksvæði fyrir utan. Tilvalin fyrir fjölsky-
ldufólk. Eigninni fylgir bílskúrsréttur. Falleg eign á skem-
mtilegum stað sem vert er að skoða. Verð: 39,9 millj. 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 31. OKTÓBER KL. 17:00-17:30 
Glæsilegt 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum á 
frábærum stað í Mosfellsbæ.  Eignin er skráð 206,1 fm. og 
er einstaklega vel skipulögð og stórir gluggar á efri hæð 
eignarinnar hleypa góðri birtu inn. Stórar svalir sem bjóða 
upp á einstakt útsýni. Eignin skilast tilbúin til innréttinga 
skv. skilalýsingu. Bókið skoðun. Verð: 64,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

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

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

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

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

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

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Domus fasteignasala |  |   | Sími 440 6000 | omus@domus.is 

Ársæll Steinmóðsson
Löggiltur fasteignasali
as@domus.is
sími: 896-6076

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Löggiltur fasteignasali
elsa@domus.is 
sími: 664-6013 

SÆVANGUR 51

OPIÐ HÚS miðvikud. 31. október milli kl. 17:30 – 18:00
Glæsilegt og vel skipulagt 300,5 fm.  einbýlishús, þar af  42,2 fm. 
bílskúr. Húsið er teiknað af Sverri Norðfjörð, innréttingar af Finni 
Fróðasyni og  eru síðari breytingar hannaðar af Valgerði Á. Sveins-
dóttur arkitekt. Húsið er staðsett við Sævang 51 við eina af vinsæl- 
ustu götum Hafnarfjarðar. Stór og falleg lóð, friðaður hraunstapi við 
lóðarmörk. Hiti í  bílaplani. Eign sem vert er að skoða.  Uppl. veitir 
Elsa lögg. fast. s: 664-6013 eða elsa@domus.is  Verð:  109,5 millj. 

BÆJARGIL 15

Opið hús sunnud. 28. okt. frá kl. 14:00-14:30
Glæsilegt og vel skipulagt 188,6 fm 6 herbergja einbýli á 2 hæðum 
á skjólsælum og fjölskylduvænum stað í Bæjargili í Garðabæ með 
sólríkum sólpalli. Heitur pottur. 4 Svefnherbergi, 2 stofur. 35 fm 
bílskúr með millilofti. Upphitað plan. Sömu eigendur frá upphafi. Gott 
viðhald. 85,9 millj.

Nánari uppl. veitir Ársæll lgfs as@domus.is og í 896-6076.  Verð: 

HRINGBRAUT 25

OPIÐ HÚS mánud. 29. október milli kl. 17:30 – 18:00
Falleg 3ja  herbergja  96,5  fm. íbúð  á 2 hæð í litlu fjólbýlishúsi  með 
fallegu útsýni við Hringbraut 25  í Hafnarfirði. Auðvelt að bæta við 
einu litlu herbergi. Stórt geymsluherbergi í sameign með glugga. Góð 
eign miðsvæðis í Hafnarfirði. 
Uppl. veitir Elsa lögg. fast. s: 664-6013 eða elsa@domus.is  
Verð:  36,9 millj., 

LAUGALÆKUR 17

Opið hús sunnud. 28. okt. frá kl. 17:00-17:30
Fallegt og fjölskylduvænt 6 herbergja 174,4 fm raðhús á 3 hæðum á 
vinsælum stað í nágrenni við Laugardalinn. Í húsinu eru 5 svef-
nherbergi og 2 baðherbergi á neðstu og efstu hæð. Sólpallur að 
aftanverðu og hellulagt að framanverðu. Fjölbreytt verslun og 
þjónusta eru örstutt frá ásam fallegum gönguleiðum í Laugardalnu 
og meðfram sjónum. Verð: 69,9 millj 
Nánari uppl. veitir Ársæll lgfs as@domus.is og í 896-6076.

VIÐARRIMI 36

Virkilega fallegt og vel skipulagt 202,5 fm. einbýlishús á einni hæð 
þar af 41 fm. tvöfaldur bílskúr. Húsið er vel byggt og vandað og stað-
sett við rólega botnlangagötu. Fallegur og skjólgóður garður og ca 55 
fm. pallur með heitum potti. Eign sem vert er að skoða. 

Uppl. veitir Elsa lögg. fast. s: 664-6013 eða elsa@domus.is        
Verð:  87,9 millj. 

HRAUNGATA 13

Opið hús sunnud. 28. okt. frá kl. 15:00-15:30
Glæsileg 92,8 fm 3 herbergja íbúð á 3 hæð með suðaustursvölum 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í nýbyggingu að Hraungötu 13 í 
Urriðaholtinu. Íbúðin er afhent fullbúin með gólfefnum. Tengill fyrir 
rafbíla er við hvert stæði. Stutt í Heiðmörk og fallegar gönguleiðir við 
Urriðakotsvatn. Ítarlegar upplýsingar í skilalýsingu.Verð: 54,5 millj.

Nánari uppl. veitir Ársæll lgfs as@domus.is og í 896-6076.   

OPIÐ 
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OPIÐ 

HÚS
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OPIÐ 
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OPIÐ 

HÚS

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

 
 

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

 
 

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020

BYGGINGAFÉLAGBYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

Bókið skoðun 

Freyjubrunnur 31
Fallegt sjö íbúða fjölbýli með lyftu á 
góðum stað í Úlfarsárdal. Tveggja og 
fjögurra herbergja íbúðir. Íbúðirnar 
verða afhentar fullbúnar án gólfefna, 

Afhending des.2018/jan.2019.
Stærðir frá 67 – 170 fm.
Verð frá 35.9 millj.

Nýjar íbúðir í Úlfarsárdal

Íbúð 0202
verð 35.9 millj.

Íbúð 0201
verð 35.9 millj.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOÐAÞING 18-20, 203 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 28. OKT KL.15:00 – 15:30

Verð  kr. 45 – 65 millj.  |  Upplýsingar um íbúðir veita: Þórarinn Thorarensen sölustjóri s. 7700.309 og Sveinn Eyland lögg.fasteignasali s. 6900.820

BRIMDALUR 10-12 & 14-16 PARHÚS - 260 REYKJANESBÆ
Um

Áætluð afhending MAÍ 2019 - traustur verktaki/söluaðili.  |  Verð kr. 64.9 millj.  |  Nánari upplýsingar veitir Sveinn í síma 6900 820

Ú

SÖLKUGATA 2 - 270 MOS.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 28.OKT KL.14.00 – 14.30
Nýtt parhús á einni hæð 202 fm 
Mikil lofthæð og stórir gluggar í alrými. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi / tvö baðherb.
Opin stofa, borðstofa og sjónvarpsstofa
Innbyggður bílskúr.
Verð m.v afhent tilbúið til innréttingar með grófjafnaðri lóð

MÖGULEGT AÐ FÁ FULLBÚIÐ
V.  65 millj.                                                                    Þórarinn s. 7700.309

GERPLUSTRÆTI 8 – 270 MOS

BÓKIÐ SKOÐUN
Ný og rúmgóð 5.herb. endaíbúð
Íbúð er 134 fm auk stæðis í bílgeymslu
Íbúð er fullbúin án gólfefna
HTH innréttingar
Rúmgóðar svalir með íbúð
Lyfta í húsi, nánast viðhaldsfrítt hús

ÍBÚÐ LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 53.5 millj.                                                                      Sveinn s. 6900.820

ÁSBÚÐ 77 – 210 GBÆ.

Einstaklega fallegt og afar fjölskylduvænt 244,4 fm. endaraðhús 
 á tveimur hæðum með innbyggðum 35,3 fm. bílskúr. 

Eignin hefur mikið verið endurnýjuð á síðustu árum, eldhús 
 nýlega endurnýjað á glæsilegan hátt. 4 rúmgóð svefnherbergi 
 og 2 rúmgóðar stofur. Frábært útsýni úr stofu og eldhúsi. 
 Baðherbergi á báðum hæðum.

V. 96,8 millj.

                                                                                      Þórarinn s. 770-0309

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

55
ÁRA

OG ELDRI

OPIÐ 
HÚS



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

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

Elín Urður s: 690 2602 

Sími 512 4900 - landmark.is

Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fast. s.659 4044 Þórey Ólafsdóttir, lögg. fast. s.663 2300

Landmark leiðir þig heim!

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Þórarinn S: 7 700 309

OPIÐ
HÚS

SÖLUSÝNING 
sunnudaginn 28. október

 kl. 13.00-14.00 

6 hús seld - 4 eftir

Húsin verða afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan. 
Lækkað verð 54,9 mkr. 
6 herbergja hús. 4 til 5 svefnherbergi. 1 til 2 stofur. 2 baðherbergi. Möguleiki að gera auka íbúðarrými á neðri hæð.  
Stærðir 203,4 til 204,6 m2. Húsin eru vönduð, byggð úr steyptum einingum með dökkum steinsalla og hallandi 
hefðbundnu þaki klætt með bárujárni fyrir íslenskar aðstæður.  Húsin eru tilbúin til afhendingar.

Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum:

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Frakkastígur
· Stærð íbúða er frá 56 – 147 fm.

· 2ja herb. verð frá 41,9 m.

· 3ja herb. verð frá 55,9 m.

· Ein 4ra herb. íbúð eftir (147,2 fm)

FRAKKASTÍGUR 8 / HVERFISGATA 58A OG B
Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar 
íbúðir sem munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. 
Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Stæði 
í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar án gólfefna. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 28. OKTÓBER
MILLI 12.00 OG 13.00

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

Gerplustræti
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 28. OKTÓBER

MILLI 13:00 OG 13:30

TIL SÖLU Í HELGAFELLSLANDI 
Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús með lyftu í Helgafells-
landi í Mosfellsbæ. Við hönnun og skipulag á Gerplustræti var 
kappkostað við að láta húsin falla vel að umhverfinu og að 
skapa aðlaðandi og heildstæða byggð. 

Íbúðirnar eru 4ra-5 herbergja og verður þeim skilað fullbúnum 
án gólfefna. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðunum. 

4ra herb. verð frá 51,9 m.
5 herb. verð frá 53,9 m.

Einungis fjórar 
íbúðir eftir

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

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096
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VERÐ:
49.5M

ÍBÚÐ

LINDARGATA 35 101 REYKJAVÍK

2 HERB. 73m2

MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

FALLEG ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ

VERÐ:
37.9M

ÍBÚÐ

FLÉTTURIMI 1 112 REYKJAVÍK

3 HERB. 82.5m2

STUTT Í SKÓLA, SUND OG VERSLUN

Opið hús Mán. 29. okt. frá kl. 17:15-17:45

VILBORG G. HANSEN 895 0303

MIÐSVÆÐIS

VERÐ:
75M

JÖRÐ

KVERNGRJÓT 371 BÚÐARDALUR

SÖGÐ VERA UM 300 HEKT

HÉÐINN B. ÁSBJÖRNSSON 848 4806

RÆKTAÐ LAND 45 HEKT, HEILDARSTÆRÐ

VERÐ:
89.9M

EINBÝLISHÚS

RITUHÓLAR 7 111 REYKJAVÍK

7 HERBERGI 305.9m2

FJÖLSKYLDU EINBÝLISHÚS

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030
VERÐ:

72.5M

HÆÐ

SOGAVEGUR 220 108 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 183.4m2

GLÆSILEG EFRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

VERÐ
125.9M

ÍBÚÐ

VATNSSTÍGUR 20-22 101 REYKJAVÍK

3 HERBERGI

ÍBÚÐ Á FIMMTU HÆÐ

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

173.3m2

VERÐ:
59.9M

ÍBÚÐ

MÁNATÚN 6 105 REYKJAVÍK

3-4 HERBERGI 127m2

ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI - STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR                       777 2882

Opið hús Mán. 29. okt. frá kl. 17:00-17:30

LAUS STRAX

VERÐ:
32.9M

HÆÐ

ROFABÆR 23, ÍB. 102 109 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 68.3m2

GÓÐ 2JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON              844 6447

Opið hús Mán. 29. okt. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
46.5M

ÍBÚÐ

VESTURGATA 50A, ÍB. 301 101 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 85.9m2

4JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í MIÐBORGINNI

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030
TIL

LEIGU

ATVINNUHÚS

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 4 101 REYKJAVÍK

130m2

FRÁBÆR STAÐSETNING

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUS STRAX

Opið hús Sun. 28. okt. frá kl. 14:00-14:30

VERÐ:
79.9M

RAÐHÚS

GVENDARGEISLI 160 113 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 168m2

GLÆSILEGT RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

ÚLFAR 897 9030 | BÖRKUR 832 8844

VERÐ:
97M

ÍBÚÐ

RÁNARGATA 46, ÍB. 301 101 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 168.3m2

SÉRLEGA GLÆSILEGT PENTHOUSE

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

BÓKIÐ SKOÐUN



FRÁ KR. 990 FM
TIL LEIGU

KISTUMELAR    |     REYKJAVÍK

165 - 280 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar inn-
keyrsluhurðir, góð malbikuð lóð og greið aðkoma.

Sími 661 7000
ESJA
FASTEIGNIRfacebook.com/esjufasteignir
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IÐNAÐARHÚSNÆÐI Í MOSFELLSBÆ

Völuteigur 31 og 31a
Um er ræða tvö sjálfstæð iðnaðarhúsnæði 
á sameiginlegri 15.048 fm afgirtri lóð. Húsin 
eru samtals 4.701 fm. 

VÖLUTEIGUR 31 
Völuteigur 31 er 1.964,9 fm hús byggt árið 1985 og er límtréshús. Góð 
lofthæð er húsinu. Innkeyrsluhurðar eru á suðurgafli inní port. Húsið er 
nánast eitt opið rými með tengibyggingu sem möguleiki er að vera með 
skrifstofur í.

VÖLUTEIGUR 31A
Völuteigur 31a er 2.736,5 fm hús byggt árið 2007 og er byggt úr 
forsteyptum einingum. Húsið er góðu ástandi. Góð aðkoma er að 
húsinu þar sem gengið er inní sýningarsal/söluskrifstofur. Milliloft er 
að hluta í húsinu með skrifstofum, mötuneyti og starfsmannaaðstöðu. 
Aftan við þessi rými er svo stór vinnslusalur með mikilli lofthæð.

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM

VÖLUTEIGUR 31A

VÖLUTEIGUR 31

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093



Með þér alla leið

Eign. Herb. Stærð Verð

0101 3 108,1 57.900.000 kr.

0102 4 145,4 68.900.000 kr.

0106 3 81,8 48.900.000 kr.

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 SELD

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

 
göngusvæðum við sjávarsíðuna

Ný brú mun tengja Kársnesið, háskólasamfélaginu við Öskjuhlíð  

38,9 milljónir

Hafnarbraut    
Kársnesi 9

Fallegar gönguleiðir með sjávarsíðunni
Stutt í stofnæðar

Nánari upplýsingar veita:

Ólafur Finnbogason 
 

Sími: 822 2307

Jórunn Skúladóttir 
 

Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson
 

Sími: 697 9300

w w w . k a r s n e s . i s

OPIÐ HÚS



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nútímaleg hönnun
Höfðatorg / Bríetartún 9- 11       105 Reykjavík

 

Tilbúið til afhendingar í lok febrúar 2019

50 íbúðir seldar af 90
Verð frá 43,9 millj. 

                                    

Jason Ólafsson 
 

Sími: 

Svan G. Guðlaugsson 
 

Sími:697 9300 

Ólafur Finnbogason
 

Sími: 822 2307

Nánari upplýsingar veita:

OPIÐ HÚS

Einbýlishúsi eða raðhúsi helst miðsvæðis  
 

 
helst með bílskúr  

4ra herbergja íbúð/hæð

Rað/parhús á einni hæð  

Einbýli eða raðhúsi  
í vesturbæ eða Seltjarnarnesi

Raðhúsi eða einbýli 

400 fm einbýlishús 

600 fm atvinnuhúsnæði á Höfðanum

Góð hæð 

3ja herb. þjónustuíbúð 

Einbýli neðarlega í Fossvogsdal,  
má þarfnast endurbóta

Sumarhúsi

Eign í Kópavogi eða í Garðabæ  

Eign í Garðabæ, 

Eign í vesturbænum, 

Rað, par eða einbýlishúsi

3-4ra herbergja íbúð
með góðu aðgengi eða í lyftuhúsi

vilja stækka við sig í rað / parhús í nágrenninu

Rað eða parhús  
með góðum bílskúr

Rað, par eða einbýlishúsi

Einbýlishús með aukaíbúð  

2ja til 3ja herbergja 

 

Íbúðum með sérinngangi  

Gunnar S. Jónsson, 
sími: 899 5856

Þórunn Pálsdóttir,
sími: 773 6000 

Jason Ólafsson,

sími: 
Atli S. Sigvarðsson

sími: 

 

Jón Rafn Valdimarsson,
 sími: 695 5520

Axel Axelsson,  
sími: 778 7272

Við leitum að ...



Opið hús sunnudaginn 28. okt. milli 13:30 og 14:00.
Vorum að fá í sölu 174,2 fm hæð og ris í 2-býlishúsi við Öldugötu. 
Um er að ræða glæsilegt hús sem stendur á horni Öldugötu og 
Ægisgötu í Reykjavík. Svalir eru útaf hæðinni til suðausturs. Á 
hæðinni eru m.a. stofa, eldhús, baðherbergi og þrjú herbergi. 
Risið er eitt stórt opið rými sem auðvelt væri að stúka niður í 
herbergi. Bílastæði á lóð. 
 V. 98,0 m. Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is 

Opið hús þriðjudaginn 30. okt. milli 17:00 og 17:30.
Björt  og vel skipulögð 5 herbergja íbúð með sér inngangi við  
Laugalind í Kópavogi. Húsið stendur nálægt opnu svæði við  
Lindaskóla og leikskólann Núp. Góð timburverönd til suð-vest-
urs. Fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni en þrjú samkvæmt 
teikningu. Auðvelt væri að breyta aftur og stækka stofu.  
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

Opið hús sunnudaginn 28. okt. milli 13:30 og 14:00.
Góð 88,7 fm fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð í litlu fjölbýli við 
Eiríksgötu 13. Virkilega góð staðsetning þar sem stutt er í miðbæ 
Reykjavíkur, sundlaug, skóla, verslanir og þjónustu. V. 45,9 m.
Nánari uppl.: Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is 

Opið hús þriðjudaginn 30. okt. milli 17:15 og 17:45. 
Vorum að fá í sölu 101,3 fm 5 herb. íbúð á neðri hæð í mjög vel 
staðsettu þríbýli við Klapparstíg í Njarðvík ásamt bílskúr sem 
er 51 fm. Sérinngangur, gott skipulag, talsvert upprunaleg íbúð 
og gler þarfnast endurnýjunar. Örstutt í grunnskóla, matvöru-
verslun, bakarí og fl. Stór gróinn garður.  Laus strax. 
V. 31,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík
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Sala fasteigna frá

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

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

115 fm íbúð á efstu hæð ásamt 
stæði í bílgeymslu
Mjög rúmgóð með tveimur 
svefnherbergjum
Hægt að bæta við þriðja herberginu
Þvottahús innan íbúðar
Vandaðar innréttingar

Verð :

49,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 28. okt. kl. 13:00 – 13:30

Þorláksgeisli 1
113 Reykjavík

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Falleg hæð 
Samtals 97 fm að stærð
Geymsluloft fyrir ofan íbúð
Þrjú rúmgóð svefnherbergi
Tvískipt stofa  
Tvennar svalir

Verð :

44,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 28. okt. kl. 14:00 – 14:30

Njörvasund 1
104 Reykjavík

Laus
Lau

fljfljó
tleótle

gaga

Gerplustræti 37
270 MOSFELLSBÆ

LIND fasteignasala kynnir nýja 
fullbúna 2ja herbergja íbúð á 3. 
hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu í 
lyftuhúsi við Gerplustræti 37. Falleg 
innrétting frá Axis með innbyggðum 
ísskáp og uppþvottavél.

STÆRÐ: 63,1 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

36.900.000 

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

SÝNYM SAMDÆGURS

Heyrumst

Helga Pálsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

  822 2123 
  helga@fastlind.is

Brynjar Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

brynjar@studlaberg.is

896 5464

NÁNARI UPPLÝSINGAR

EIGN Í SÉRFLOKKI

Innri-Njarðvík studlaberg.is

Um er að ræða 260 fm einbýlishús á góðum 
stað í Innri-Njarðvík þar sem grunnskóli og 
leikskóli er í göngufæri. Nýlegt hús þar sem 
ekkert hefur verið til sparað

Hér færðu allan pakkann, 150 fm harðviðar-
pallur með baðhúsi og geymsluhúsi.

Hafnargata 20, 230 Reykjanesbæ · 420 4000 · studlaberg@studlaberg.is

Verð 
79,9 millj.


