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Vilt þú taka þátt í að eﬂa
íslenskan byggingariðnað?
Íslenski Byggingavettvangurinn – BVV, samstarfsvettvangur Samtaka iðnaðarins, Nýsköpunarmiðstöðvar , Mannvirkjastofnunar,
Íbúðalánasjóðs og Framkvæmdasýslu ríkisins, óskar eftir að ráða öﬂugan verkefnisstjóra með frumkvæði og áhuga á umbótum í
byggingariðnaði.

·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

3. febrúar

capacent.com/s/12651

Starfssvið:
Fylgja eftir ákvörðunum og áherslum stjórnar BVV
Leita eftir hugmyndum um ný verkefni og fjármagni til
þeirra á innlendum og erlendum vettvangi
Að fylgjast með framgangi verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun eða önnur menntun, sem nýtist í starfi
Reynsla af verkefnum á sviði mannvirkja og framkvæmda
innan stjórnsýslunnar
Reynsla af verkefnastjórnun
Tengslanet innan fagsviðsins
Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum

·
·
·
·
·

Capacent — leiðir til árangurs

Vilt þú vera
í forystu?
Svæðisstjóri Arion banka á Vesturlandi
Arion banki leitar að framsæknum og metnaðarfullum aðila
í starf svæðisstjóra á Vesturlandi sem heyrir beint undir
framkvæmdastjóra viðskiptabankasviðs. Svæðisstjóri er æðsti
stjórnandi bankans á svæðinu en útibúin í Borgarnesi, Stykkishólmi
og Búðardal heyra þar undir.

Svæðisstjóri ber yfirábyrgð á rekstri bankans á svæðinu og starfar
jafnframt sem útibússtjóri í Borgarnesi. Viðkomandi stýrir og ber
ábyrgð á lánanefnd svæðisins og hefur það mikilvæga hlutverk að
efla tengsl við viðskiptavini og tryggja öfluga markaðssókn
á Vesturlandi.

Menntunar- og hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um starfið veita Iða Brá Benediktsdóttir,
framkvæmdastjóri viðskiptabankasviðs, sími 444 7107,
netfang ida.bra.benediktsdottir@arionbanki.is og Hildur
Sigurðardóttir mannauðsstjóri, sími 444 6364,
netfang hildur.sigurdardottir@arionbanki.is.

•
•
•
•
•

Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
Reynsla af stjórnun og/eða rekstri
Reynsla af starfi í fjármálafyrirtæki
Góð þekking á lánamálum fyrirtækja og einstaklinga
Hæfni til að leiða þjónustuvegferð og tryggja
jákvæða upplifun viðskipavina
• Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptafærni
• Umbótahugsun, frumkvæði og drifkraftur

arionbanki.is

1

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2019.
Umsækjendur sæki um á vef bankans, www.arionbanki.is.
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.
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Hugbúnaðargerð - mikil tækifæri
Erum með áhugaverð störf í boði fyrir öfluga forritara sem hafa náð
góðum árangri í starfi. Mikil tækifæri í boði.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

www.intellecta.is

Sjá nánar á www.intellecta.is

Sérfræðingur í mannauðsmálum
Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu leitar að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingi í starf sérfræðings í mannauðsmálum.

·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

12. febrúar

capacent.com/s/12652

Starfssvið:
Umsjón ýmissa sérverkefna á mannauðssviði.
Umsjón með launavinnslu, launaútreikningum og afstemmingu launa.
Tölfræðigreiningar á lykiltölum.
Umsjón með mannauðskerfi.
Fjarverurýni og skráning mannauðsupplýsinga í mannauðskerfi.
Uppbygging og utanumhald námskeiða og fræðslu.
Ráðgjöf og stuðningur til starfsmanna og stjórnenda.

·
·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Þekking og/eða reynsla á sviði mannauðsmála.
Reynsla af launavinnslu skilyrði.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta bæði í ræðu og riti.
Góð almenn tölvukunnátta.
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
Metnaður, jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar.

Capacent — leiðir til árangurs

Framkvæmdastjóri
Sinfóníuhljómsveitar Íslands
Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Ráðið er í starfið til fjögurra ára frá og með
1. apríl 2019. Framkvæmdastjóri er talsmaður hljómsveitarinnar innanlands sem utan.

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

11. febrúar

capacent.com/s/12653

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Dagleg starfsemi Sinfóníuhljómsveitar Íslands og ábyrgð
gagnvart stjórn.
Fjármálarekstur hljómsveitarinnar.
Starfsmannamál.
Áætlanagerð og eftirfylgni áætlana.
Stefnumótunarvinna og mótun framtíðarsýnar
hljómsveitarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Haldgóð reynsla af fjármálum, stjórnun og rekstri skilyrði.
Þekking og áhugi á tónlist er nauðsynleg og reynsla af
starfi á sviði menningar og lista er mikill kostur.
Góð kunnátta í íslensku og ensku bæði í ræðu og riti.
Leiðtogahæfileikar sem og frumkvæði og metnaður í
starfi.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum og samningatækni.

·
·
·
·
·
·

Sinfóníuhljómsveit Íslands er
ein stærsta menningarstofnun
landsins með um 100 manna
starfslið. Stjórn ræður
framkvæmdastjóra til fjögurra
ára í senn samkvæmt lögum
um Sinfóníuhljómsveit Íslands
nr. 36/1982.
Hljómsveitin heldur úti
fjölbreytilegri tónleikadagskrá,
hljóðritar til innlendrar
og erlendrar útgáfu, fer í
tónleikaferðir innanlands
og utan, auk þess sem
hún stendur fyrir viðamiklu
fræðslustarfi fyrir börn
og fullorðna. Aðsetur
Sinfóníuhljómsveitarinnar er í
tónlistarhúsinu Hörpu.

Capacent — leiðir til árangurs
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Sviðsstjóri fræðslu- og
menningarsviðs
Dalvíkurbyggð auglýsir lausa til umsóknar stöðu sviðsstjóra fræðslu- og menningarsviðs. Auk þeirra hæfniskrafna
sem tilgreindar eru er leitað að metnaðarfullum og lausnamiðuðum einstaklingi í starfið með mikla leiðtogahæfni.
Sviðsstjóri hefur mannaforráð og er næsti yfirmaður stjórnenda grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla, safna, íþrótta- og
æskulýðsmála og starfsmanna skólaskrifstofu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

11. febrúar

capacent.com/s/12650

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Stjórnun og daglegur rekstur fræðslu- og menningarsviðs
Umsjón með fræðslu-, íþrótta-, æskulýðs- og
menningarmálum
Áætlanagerð og stefnumótun
Undirbúningur og eftirfylgni mála sem falla undir
fræðsluráð og íþrótta-, æskulýðs- og menningarráð
Þátttaka í yfirstjórn sveitarfélagsins
Önnur verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfið
Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri skilyrði
Þekking og reynsla af áætlunar- og stefnumótunarvinnu
Hæfni til að greina og vinna úr flóknum upplýsingum og
gögnum.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
Framúrskarandi þjónustulund
Góð tölvukunnátta
Gott vald á íslensku í ræðu og riti

·
·
·
·
·
·
·
·

Dalvíkurbyggð er 1900
manna sveitarfélag við
Eyjafjörð. Þar er blómlegt
atvinnulíf, öflugt menningarlíf
og lærdómssamfélag og
aðstaða til íþróttaiðkunar
framúrskarandi. Umhverfið
er sérlega fjölskylduvænt og
aðstæður til útivistar er með
því besta sem gerist hér á
landi, jafnt sumar sem vetur.
Dalvíkurbyggð er heilsueflandi
samfélag. Gildi sviðsins eru
virðing, jákvæðni og metnaður.

áhersluröð.

Capacent — leiðir til árangurs

Störf á Umhverﬁs- og
mannvirkjasviði Akureyrarbæjar
Akureyrarbær óskar eftir því að ráða öfluga starfsmenn í eftirfarandi störf.

·
·
·
·

VERKEFNASTJÓRI MÆLINGA OG HÖNNUN

BYGGINGASTJÓRI VIÐHALDS

Upplýsingar og umsókn

Upplýsingar og umsókn

capacent.com/s/12647

capacent.com/s/12648

Starfssvið:
Mælingar fyrir m.a. byggingum, lóðum, götum og stígum
og úrvinnsla.
Hönnunarverkefni vegna framkvæmda við götur, stíga og
bifreiðastæði ofl.
Eftirlit og umsjón með verklegum framkvæmdum.
Umsjón með umferðar-, hljóð- og hraðamælingum.

VERKEFNASTJÓRI Á NÝFRAMKVÆMDADEILD
Upplýsingar og umsókn

capacent.com/s/12649

·
·
·
·
·

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

Capacent — leiðir til árangurs

·
·
·
·
·
·

Starfssvið:
Umsjón með viðhaldi og endurbótum fasteigna.
Gerð viðhaldsáætlana.
Stýring framkvæmda.
Eftirlit með framkvæmdum.
Samskipti og þjónusta við leigutaka og þjónustuaðila.
Tilfallandi verkefni á Umhverfis- og mannvirkjasviði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Upplýsingar um menntunar- og hæfniskröfur er að finna á
heimasíðu Capacent. Notist við beina hlekki sem eru við
hvert starf fyrir sig.

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

Umsóknarfrestur

11. febrúar
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Á tæknideild Héðins starfa um 20 manns. Helstu verkefni tæknideildar eru hönnun og verkefnisstýring
á tækjabúnaði til fiskimjöls- og lýsisvinnslu.
Héðinn hefur sterka stöðu í fiskimjölsiðnaði við Norður-Atlantshaf og er að klára uppsetningu á stórri
verksmiðju í Egersund í Noregi þar sem hönnun á verksmiðju og búnaði var öll á höndum Héðins.
Á undanförnum árum hefur Héðinn þróað byltingarkenndan búnað sem kallast HPP og er ætlaður um borð
í fiskiskip og við fiskvinnslur þar sem allt hráefni er nýtt. Héðinn hefur afhent 10 slíkar verksmiðjur víða um
heim og stefnir á stóraukna framleiðslu á þeim búnaði.

FORSTÖÐUMAÐUR TÆKNIDEILDAR
Héðinn hf. óskar eftir að ráða í starf forstöðumanns tæknideildar. Við leitum að
reynslumiklum stjórnanda með góða faglega þekkingu.
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veitir:

• Yﬁrumsjón, verkefna- og þjónustustjórnun

Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

• Skipulagning og ábyrgð á verkefnum í vinnslu

• Háskólamenntun í verkfræði á sviði tækni
og/eða rekstrar

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2019.

• Samningagerð við innlenda og erlenda
viðskiptavini

• Starfsreynsla og verkfræðimenntun erlendis
er mikil kostur

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi
óskast fylltar út á www.hagvangur.is

• Tengsl við núverandi viðskiptavini og öﬂun nýrra

• Starfsreynsla í alþjóðlegu umhverﬁ
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og metnaður
• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Náðu meiri árangri
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
hagvangur.is
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Héðinn Schindler lyftur ehf. tók til starfa 1. janúar 1990 og er í dag með leiðandi fyrirtækjum á íslenskum lyftumarkaði.
Við störfum undir ströngu eftirliti og reglum Schindler samsteypunnar og uppfyllum kröfur hennar um vönduð vinnubrögð
og ströngustu öryggisstaðla í hvívetna. Fjöldi starfsmanna er 23, þar af er 14 sem sjá um eftirlit, viðgerðir og endurnýjanir.
Héðinn Schindler lyftur ehf. hefur verið valið Fyrirmyndarfyrirtæki Credit info frá upphafi (eitt af 75 fyrirtækjum).

Sölumaður
Héðinn Schindler lyftur ehf. óskar eftir að ráða sölumann lyfta til starfa. Við leitum að öflugum
einstaklingi í þetta mikilvæga starf.
Starfssvið

Menntun og hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veitir:

• Taka við tilboðsbeiðnum og gera tilboð í nýjar
lyftur og endurnýjanir

• Iðnfræðingur eða sambærileg menntun

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

• Samskipti við kaupendur, verktaka, arkitekta
og verkfræðistofur

• Góð kunnátta í ensku og íslensku

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar 2019.

• Mælingar, pantanir og undirbúningur
uppsetningar og frágangur

• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og metnaður

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi
óskast fylltar út á www.hagvangur.is

• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum

• Kunnátta í Excel og Word

• Annað sem tilheyrir lyftum og rennistigum

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Súðavík stendur við hinn skjólsæla Álftafjörð. Súðavíkurhreppur er víðfeðmt sveitarfélag sem teygir sig frá Súðavíkurhlíð og inn
allt Djúpið að botni Ísafjarðar. Súðavíkurhreppur er heilsueflandi samfélag með fjölskrúðugu mannlífi og góðum leik-, grunn- og
tónlistarskóla. Fallegar gönguleiðir við allra hæfi eru í sveitarfélaginu. Ferðaþjónustan er ört vaxandi í Súðavík og staðurinn nýtur m.a.
hylli sjóstangveiðimanna. Framundan er mikil uppbygging í atvinnumálum í tengslum við þróun fiskeldis og kalkþörungaverksmiðju.

Súðavíkurhreppur óskar eftir að ráða sveitarstjóra
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veitir:

• Daglegur rekstur og ábyrgð á framkvæmd
ákvarðana sveitarstjórnar

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun
sem nýtist í starﬁ

Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

• Yﬁrumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu
sveitarfélagsins og starfsmannamálum

• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019.

• Þekking á starfsemi sveitarfélaga og opinberri
stjórnsýslu æskileg

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

• Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur
funda og upplýsingagjöf
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við íbúa,
samstarfsaðila, stofnanir, samtök og fyrirtæki
• Að gæta hagsmuna Súðavíkur út á við, vera
talsmaður sveitarstjórnar og vinna að
framfaramálum

• Áhugi á uppbyggingu samfélagsins,
kynningarmálum, ímynd og stefnumótun
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi

• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar
í ólíkum málaﬂokkum

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi
óskast fylltar út á www.hagvangur.is
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Verkefnastjóri - stafræn þróun
Ferðamálastofa óskar eftir að ráða verkefnastjóra á sviði stafrænnar ferðaþjónustu. Um er að ræða
nýtt og spennandi starf hjá Ferðamálastofu. Starfsmaðurinn getur haft starfsaðstöðu hvort heldur
er á skrifstofu Ferðamálastofu í Reykjavík eða á Akureyri. Einnig kemur til greina að starfið sé án
staðsetningar en í því felst að komið verði upp starfsaðstöðu þar sem viðkomandi starfsmaður býr.
¶ÚSUWBYBOEJGFS§B¢KØOVTUVFSVNJLJMULJGSJÓTUBGSOVNMBVTOVNBGÚMMVUBHJUJMB§BVLBIBHLWNOJPH
TLJMWJSLOJ CUBVQQMâTJOHBNJ§MVOPHFJOGBMEBTUÚSG'FS§B¢KØOVTUBÈ¶TMBOEJÈB§WFSBÓGSFNTUVSÚ§È¢WÓTWJ§JÓ
IFJNJOVN"§¢WÓ¢BSGB§WJOOBNF§TBNTUJMMUVÈUBLJBUWJOOVHSFJOBSPHTUKØSOWBMEB7J§LPNBOEJWFSLFGOBTUKØSJ
¢BSGB§IBGBWÓ§ULB¢FLLJOHVPHSFZOTMVBGIJOVNTUBGSOBIFJNJPH¢FJSSJ¢SØVOTFN¢BSFSB§FJHBTÏSTUB§
ÈTBNUSFZOTMVPH¢FLLJOHVÈGFS§BNÈMVN
Ferðamálastofa fylgist með og stuðlar að þróun
ferðaþjónustu sem mikilvægrar og sjálfbærrar
grunnstoðar í íslensku samfélagi ásamt því að
vinna að samræmingu í ferðaþjónustu með
hliðsjón af stefnu stjórnvalda.

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

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t4BNTUBSGWJ§IBHB§JMBÈTWJ§JTUBGSOOBS
¢SØVOBSPHVQQMâTJOHBHKBGBS
t(SFJOBIWFSOJHTUBGSO¢SØVOOâUJTUÓTMFOTLSJ
GFS§B¢KØOVTUVTFNCFTU
t.J§MB¢FLLJOHVPHVQQMâTJOHVNÞSIJOVN
TUBGSOBIFJNJUJMGFS§B¢KØOBIÏSÈMBOEJ
t4UâSBB§LPNV'FS§BNÈMBTUPGVB§VQQCZHHJOHV
PH¢SØVOTUBGSOTFGOJTTFNOâUJTU
GFS§BNBOOJOVNGSÈ¢WÓB§IVHNZOEGFS§BS
G§JTUPH¢BSUJMIFJNFSLPNJ§
tÈUUUBLBÓFSMFOEVTBNTUBSGJÈTWJ§JTUBGSOOBS
¢SØVOBS

t)ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ
tFLLJOHPHSFZOTMBBGIJOVNTUBGSOBIFJNJ
t(PUUWBMEÈÓTMFOTLVPHFOTLV
t3FZOTMBBGUFYUBTLSJGVNPHVQQMâTJOHBNJ§MVO
t'SVNLW§JPHTLJQVMFHWJOOVCSÚH§
t)GOJÓTBNTLJQUVNPH¢WFSGBHMFHSJWJOOV

#§JLPOVSPHLBSMBSFSVIWÚUUUJMB§TLKBVNTUBSGJ§4UBSGTIMVUGBMMFS6NMBVOBLKÚSGFSTBNLWNU
LKBSBTBNOJOHJGKÈSNÈMBPHFGOBIBHTSÈ§VOFZUJTWJ§WJ§LPNBOEJTUÏUUBSGÏMBH

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík

Seltjarnarnesbær - Aðalbókari
4FMUKBSOBSOFTCSØTLBSFGUJSB§SÈ§BESÓGBOEJPHNFUOB§BSGVMMBOFJOTUBLMJOHÓTUBSGB§BMCØLBSBÈGKÈSNÈMB
PHTUKØSOTâTMVTWJ§CKBSJOT"§BMCØLBSJCFSÈCZSH§ÈCØLIBMEJ4FMUKBSOBSOFTCKBS TUPGOBOBPHGZSJSULKB
TWFJUBSGÏMBHTJOT4UBSGJ§IFZSJSVOEJSGKÈSNÈMBTUKØSB6NFSB§S§BGVMMUTUBSG

Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns í
fallegu umhverfi sem státar af góðum
útivistarsvæðum með fjölskrúðugu fuglalífi.
Starfsemi Seltjarnarnesbæjar er skipt
niður á nokkur svið; fjárhags- og
stjórnsýslusvið, menningar- og samskiptasvið, félags- og þjónustusvið, íþrótta-,
tómstunda- og æskulýðssvið og tækni- og
umhverfissvið.
Fjárhags- og stjórnsýslusvið hefur umsjón
og eftirlit með fjármálalegri starfsemi
Seltjarnarnesbæjar ásamt að hafa umsjón
með þróunarmálum og upplýsingatækni.

4UBSGJ§FSIMVUJBGTUKØSOTâTMVTWJ§J4FMUKBSOBSOFTCKBS FOTUKØSOTâTMVTWJ§BOOBTUÚMMTBNFJHJOMFHWFSLFGOJGZSJS
TUPGOBOJSCKBSJOT4UBSGJ§GFMVSNBÓTÏSWJOOVWJ§BMMUCØLIBMECKBSJOT GKÈSIBHTMFHBSHSFJOJOHBS ÈUMBOJS 
ÈSTVQQHKÚSPHÈSTIMVUBVQQHKÚS-FJUB§FSB§TUBSGTNBOOJTFNWJMMUBLBTUÈWJ§LSFGKBOEJWFSLFGOJBGGBHNFOOTLV
PHKÈLW§OJNF§TBNIFOUVNIØQJMÓGTHMB§SBFJOTUBLMJOHB
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

t 6NTKØO FGUJSMJUPHÈCZSH§ÈEBHMFHVNGSTMVN
UJMCØLIBMET
t 6NTKØONF§GKÈSIBHTLFSGJOV%ZOBNJDT/BWJTJPO
t "GTUFNNJOHBSPHMPLBGSÈHBOHVS
NÈOB§BSVQQHKÚSB
t 7JOOBB§ÈSTIMVUBVQQHKÚSVNPHÈSTSFJLOJOHVN
4FMUKBSOBSOFTCKBS
t 7JOOBWJ§BMNFOOUSFLTUSBSFGUJSMJU
t 7FJUJSSÈ§HKÚGÓCØLIBMETPHVQQHKÚSTNÈMVN
t ½OOVSUJMGBMMBOEJWFSLFGOJ

t 7J§TLJQUBGS§JOHVSBGGKÈSNÈMBF§BFOEVSTLP§VOBS
TWJ§JPHF§BNFJTUBSBQSØGÓSFJLOJOHTTLJMVN
t FLLJOHPHSFZOTMBBGGKÈSIBHTLFSGVNPH
UFOHJOHBMBVTOVN ¢FJNUFOHEVNFSTLJMFH
t FLLJOHPHSFZOTMBBG%ZOBNJDT/BWJTJPOGKÈSIBHTLFSGJ
FSTLJMFH
t /ÈLWNOJPHTLJQVMBHÓWJOOVCSÚH§VN
t 'SVNLW§JPHTKÈMGTU§JÓTUBSGJ
t +ÈLW§OJPHHØ§JSTBNTUBSGTIGJMFJLBS
t .KÚHHØ§¢FLLJOHÈ&YDFMPH8PSE
t .KÚHHØ§¢FLLJOHPHSFZOTMBBGHFS§GKÈSIBHTÈUMBOB
PHÈSTSFJLOJOHB
t FLLJOHÈMÚHVNPHSFHMVNVNCØLIBMEPHSFJLOJOHTTLJM
TWFJUBSGÏMBHBÈTBNUMÚHVNVNWJS§JTBVLBTLBUUPHSFHMVN
VNVOEBO¢ÈHVSGZSJSTWFJUBSGÏMÚH

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðunni
www.seltjarnarnes.is

¶TBNSNJWJ§KBGOSÏUUJTÈUMVO4FMUKBSOBSOFTCKBSFSVLPOVSKBGOUTFNLBSMBSIWÚUUUJMB§TLKBVN
-BVOPHTUBSGTLKÚSGBSBFGUJSLKBSBTBNOJOHVN4BNCBOETÓTMFOTLSBTWFJUBSGÏMBHBWJ§WJ§LPNBOEJTUÏUUBSGÏMBH

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg hjá Intellecta (ari@intellecta.is) í síma 511-1225 og Gunnar Lúðvíksson, fjármálastjóri
Seltjarnarnesbæjar (gunnarlu@seltjarnarnes.is) í síma 5959 100. Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Sjóvá

440 2000

Við leitum að traustu fólki
Ráðgjafi persónutjóna

Tjónamatsmaður eignatjóna

Við leitum að metnaðarfullum og kraftmiklum
einstaklingi til starfa í persónutjónadeild. Í boði
er krefjandi starf í samstilltum hópi sem leggur
metnað sinn í að veita frábæra þjónustu.

Við leitum að jákvæðum og vandvirkum einstaklingi
til starfa við tjónamat eignatjóna. Í boði er krefjandi
starf í samstilltum hópi á Tjónasviði sem leggur metnað
sinn í að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu.

Við leitum að einstaklingi með

Við leitum að einstaklingi með

› hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt hugarfar

› menntun og reynslu á byggingarsviði

› frumkvæði, nákvæmni og metnað til að ná árangri

› frumkvæði, nákvæmni og metnað til að ná árangri

› reynslu af ráðgjafastörfum

› mikla þjónustulund og samskiptahæfni

› gott vald á íslensku og ensku

› gott vald á íslensku og ensku

› haldgóða menntun sem nýtist í starfi

› góða tölvukunnáttu

Starfið felur meðal annars í sér

Starfið felur meðal annars í sér

› þjónustu vegna hvers kyns persónutjóna

› ráðgjöf og þjónustu til viðskiptavina

› ráðgjöf og samskipti við viðskiptavini og lögfræðistofur

› vettvangsskoðanir, öflun gagna og mat á eignatjónum

› skráningu, gagnaöflun og ákvörðun um bótaskyldu

› greiningu og ákvarðanir um bótaskyldu

› vinnslu og uppgjör mála

› stjórnun og eftirlit verklegra framkvæmda

› virka þátttöku í umbótaverkefnum

› uppgjör og eftirlit með kostnaðarliðum

Nánari upplýsingar veitir Valborg Sveinsdóttir,
forstöðumaður persónutjóna,
valborg.sveinsdottir@sjova.is.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Þór Ólafsson,
forstöðumaður eignatjóna,
olafur.thor.olafsson@sjova.is.

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar nk. Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsoknir.

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur fólks sem kappkostar
að veita viðskiptavinum afburðaþjónustu. Nýleg könnun leiðir í ljós að
starfsánægja hjá okkur er með því mesta sem gerist hérlendis.
Efst tryggingafélaga
í Ánægjuvoginni

Framúrskarandi fyrirtæki
í ﬂokki stærri fyrirtækja

Jafnlaunavottun
velferðarráðuneytisins

NÆSTA
STOPP

er sumarstarf
hjá Strætó

BIFVÉLAVIRKJAR

VAGNSTJÓRAR

Helstu verkefni:
• Viðgerðir á vélum og tækjum
• Bilanagreiningar
• Önnur tilfallandi verkefni
á verkstæði

Starﬁð felst í akstri strætisvagna
á höfuðborgarsvæðinu og þjónustu
við viðskiptavini. Um er að ræða fullt
starf í vaktavinnu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi (D) og
hreint sakavottorð
• Góð samskiptahæfni og rík
þjónustulund
• Samviskusemi og sjálfstæði
í vinnubrögðum
• Íslensku- og/eða enskukunnátta
er æskileg

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun
eða sambærileg menntun
• Bílpróf og aukin ökuréttindi (C)
• Öguð vinnubrögð, metnaður
og vandvirkni
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Almenn tölvuþekking
• Þjónustu- og samskiptahæfni

Starfskjör skv. kjarasamningi
Strætó bs. og Samiðnar.
Vinsamlegast sækið um á
strætó.is. Umsóknarfrestur er
til 11. febrúar næstkomandi.
Æskilegt er að viðkomandi geti
haﬁð störf um miðjan maí eða
eftir samkomulagi. Við hvetjum
bæði kyn til að sækja um.

Viltu vera ON
í sumar?
Við leitum að jákvæðum og framtakssömum háskólanemum, iðnnemum, nemum í framhaldsskóla
og skapandi greinum í fjölbreytt sumarstörf á orkumiklum og skemmtilegum vinnustað.
Nánari upplýsingar um störfin má finna á vef ON, on.is/sumarstörf, þar sem einnig er tekið á móti umsóknum.
Hvers vegna ON?
Við framleiðum og seljum rafmagn til allra landsmanna, auk þess að framleiða heitt vatn fyrir
höfuðborgarsvæðið. Við erum leiðandi í umhverfisvænum orkuskiptum á Íslandi og nýsköpun í nýtingu
auðlindastrauma. Við höfum sett okkur metnaðarfull loftslagsmarkmið og viljum nýta auðlindir af
ábyrgð og nærgætni til að bæta lífsgæði í nútíð og framtíð, okkur öllum til heilla.

JAFNLAUNAVOTTUN

UMHVERFISVERÐLAUN ATVINNULÍFSINS

ÍSLENSKA ÁNÆGJUVOGIN

2018–2021

FRAMTAK ÁRSINS – 2016

2017

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2019.
Við hvetjum jafnt stelpur sem stráka til að sækja um.

Hjá okkur ríkir jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum
skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum. Við bjóðum upp á fyrsta flokks aðbúnað og
fjölskylduvænan vinnutíma. Það eru krefjandi og skemmtileg verkefni í leiðslunum hjá ON.

Sérfræðingur Neytendastofa
Hjá Neytendastofu er laust til umsóknar fjölbreytt starf sérfræðings
á sviði markaðseftirlits. Um 100% starfshlutfall er að ræða.
Starﬁð felur í sér m.a:
• Úrvinnsla á tilkynningum vegna markaðssetningar á
• rafrettum
• Markaðseftirlit, s.s. gagnaöﬂun, skýrslugerð,
• vettvangsheimsóknir
• Skipulagning, áætlanir og vinna við gagnagrunna
• Aðstoð, upplýsingagjöf við fyrirtæki og neytendur
• Verkleg aðstoð á prófunarstofu Neytendastofu
• Undirbúningur stjórnvaldsákvarðana
• Önnur tilfallandi verkefni á sviði markaðseftirlits
Umsækjendur þurfa að hafa bíl til umráða.
Kröfur um þekkingu og hæfni:
• Menntun sem nýtist í starﬁ, þ.m.t iðnnám, tæknifræði
• eða háskólapróf
• Góð almenn þekking á tölvum og skrifstofuhugbúnaði
• Almenn þekking á íslensku stjórnkerﬁ og regluumhverﬁ
• er æskileg
• Bílpróf er skilyrði
• Góð samskiptahæfni, þjónustulund og skipulagshæﬁleikar
• Nákvæmni í vinnubrögðum og geta til verkefnastjórnunar
• Góð íslenskukunnátta og framsetning texta í rituðu máli,
• enska og/eða norðurlandamál

LANGAR ÞIG AÐ L ÆRA
A Ð S TJ Ó R N A F L U G U M F E R Ð ?
VIÐ HÖFUM OPNAÐ FYRIR UMSÓKNIR
Í N Á M Í F L U G U M F E R ÐA R S TJ Ó R N Á H AU S TÖ N N
Isavia annast rekstur íslensku flugleiðsöguþjónustunnar og er eini starfsvettvangur flugumferðarstjóra á Íslandi. Flugumferðarstjórar stýra flugumferð á flugvöllum á Íslandi og á íslenska flugstjórnarsvæðinu sem er
5,4 milljónir ferkílómetrar að stærð og eitt það stærsta í heiminum.
Menntunar- og hæfniskröfur:

Um er að ræða nýtt starf á eftirlitssviði stofnunarinnar sem
starfsmaður mótar í samvinnu og með aðstoð sérfræðinga
stofnunarinnar. Æskilegt er að starfsmaður geti haﬁð störf
sem fyrst.

• Viðkomandi þarf að vera a.m.k. 18 ára og hafa
lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á rafrænt á
www.starfatorg.is Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2019.

• Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum
samskiptum og sjálfstæður í vinnubrögðum

Umsókn um starﬁð skal fylgja ferilsskrá og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir áhuga og hæfni viðkomandi í starﬁð. Um launakjör fer
samkvæmt viðeigandi kjarasamningi opinberra starfsmanna.
Vakin er athygli á 20. gr. laga nr. 96/2000, um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla.

• Umsækjendur skulu geta staðist læknisskoðun
skv. reglugerð um skírteini flugumferðarstjóra

Auglýsingin gildir í 6 mánuði
Nánari upplýsingar Guðrún Lárusdóttir s. 510 11 00 –
gudrun@neytendstofa.is

Hlutverk Neytendastofu er að hafa eftirlit með lögum um
viðskiptahætti og markaðssetningu sem tryggja öryggi og
réttindi neytenda í viðskiptum við fyrirtæki hér á landi og
Evrópska efnahagssvæðinu. Starf stofnunarinnar mótast
af innlendum og alþjóðlegum kröfum og tekur breytingum
í samræmi við öra þróun á sviði neytendaverndar.

• Góð tök á íslensku og ensku í tali og riti

Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteinum og einkunnum úr námi.
Hæfir umsækjendur verða boðaðir í inntökupróf.
Sérstök athygli er vakin á því að nemar sem teknir verða inn í grunnnám
í flugumferðarstjórn á haustönn 2019 munu ekki greiða skólagjöld.
Þó fullnægjandi árangur náist í námi er það ekki trygging fyrir
starfi hjá Isavia að námi loknu. Hægt er að lesa meira um námið
á isavia.is/flugumferdarstjori.

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu
á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims. Hjá Isavia og dótturfélögum
vinnur samhentur hópur sem telur um 1.400 manns. Okkar markmið
er að vera hluti af góðu ferðalagi allra þeirra sem fara um flugvelli okkar
og flugstjórnarsvæði.

Neytendastofa
Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími: 510 1100 • Bréfasími: 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

UMSÓKNARFRESTUR:
10. FEBRÚAR

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K O G R E Y K J AV Í K

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

capacent.is

Sjóvá

Rekstrarstjóri
upplýsingatækni

440 2000

Við leitum að einstaklingi með

Starfið felur meðal annars í sér

› háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði,

› umsjón með samskiptum við hýsingaraðila og birgja
› vöktun á upplýsingakerfum og mælikvörðum

viðskiptafræði eða tengdum greinum
› mikla þekkingu og reynslu af kerfisrekstri

› greining á dagbókum og viðbrögð við villum

í upplýsingatækni
› þekkingu á ISO 27001 upplýsingaöryggisstaðli og reynslu af innleiðingu og viðhaldi

Við leitum að öflugum einstaklingi
til að vinna með okkur að
hagkvæmum og öruggum rekstri
upplýsingatæknikerfa. Rekstrarstjóri
er umsjónarmaður með útvistun
tækni innviða og sinnir eftirliti með
samningum við hýsingaraðila.
Starfið heyrir undir forstöðumann
upplýsingatæknisviðs.

› verkefnastjórn tengd upplýsingaöryggismálum
í samstarfi við hýsingaraðila
› stjórnun viðbragða við rekstraratburðum

á öryggismálum í upplýsingatækni
› þekkingu og reynslu af verkefna-, öryggis-

og öryggisatburðum
› upplýsingagjöf til stjórnenda og starfsfólks

og/eða gæðastýringu
› þekkingu og reynslu af Microsoft samninga-

varðandi upplýsingaöryggismál

og leyfismálum
› kostnaðarvitund og mikla færni í samningatækni

Nánari upplýsingar veitir Birna Íris Jónsdóttir,

› getu til að vinna sjálfstætt, framúrskarandi

forstöðumaður upplýsingatæknisviðs,

samskiptahæfileika og hæfni til að vinna

birna.jonsdottir@sjova.is.

í teymi
› skapandi hugsun og hæfni til að koma

Efst tryggingafélaga
í Ánægjuvoginni

Framúrskarandi fyrirtæki
í ﬂokki stærri fyrirtækja

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar nk.
Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsoknir.

hugmyndum sínum á framfæri

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur
fólks sem kappkostar að veita viðskiptavinum
afburðaþjónustu. Nýleg könnun leiðir í ljós að
starfsánægja hjá okkur er með því mesta sem
gerist hérlendis.

sem snúa að rekstri upplýsingakerfa

Jafnlaunavottun
velferðarráðuneytisins

Tæknistjóri Hörpu
Vilt þú verða leiðtogi í tæknimálum hjá tónlistar-og
ráðstefnuhúsi þjóðarinnar? Við leitum að skipulögðum,
jákvæðum og metnaðarfullum liðsmanni.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

Yﬁrumsjón með tæknimálum Hörpu
en í því felst m.a. tæknileg þarfagreining, rekstur, viðhald, endurnýjun
búnaðar og viðeigandi kerfa.
Yﬁrmaður upplýsingatæknimála
í Hörpu.
Fjármál og rekstur tæknisviðs þ.m.t.
kostnaðareftirlit, innkaup, áætlunargerð og uppgjör.
Yﬁrumsjón með skipulagningu og vinnu
starfsmanna tæknisviðs m.a. í tengslum
við viðburði og viðhaldsvinnu.
Gerð samninga m.a. við undirverktaka
og ﬂeira.

harpa.is

Hæfniskröfur

Yﬁrgripsmikil þekking og færni
á sviði tæknimála sem eiga við um
starfsemi Hörpu.
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Lágmark 3ja ára starfsreynsla á sviði
tæknimála sem nýtist í starﬁ.
Fagmenntun sem nýtist í starﬁ.
Frumkvæði og sjálfstæði.
Mikil skipulagshæfni og metnaður
til að ná árangri.
Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
Geta til að vinna undir álagi.
Góð íslensku- og enskukunnátta.

Nánari upplýsingar

Tæknistjóri er partur af stjórnendateymi Hörpu
og heyrir beint undir forstjóra. Viðkomandi þarf
að geta haﬁð störf sem fyrst. Nánari upplýsingar
um starﬁð veitir Elva Dögg Melsteð, skipulagsstjóri
Hörpu, á elva@harpa.is.

Umsókn skal skilað til Huldu Kristínar Magnúsdóttur
á huldakristin@harpa.is. Umsókn skal fylgja ítarleg
ferilsskrá og kynningarbréf sem gera grein fyrir
því hvers vegna sótt er um og hvernig umsækjandi
uppfyllir ofangreind skilyrði.

Umsóknarfrestur er til og með 5. feb.

Sumarstörf
Framtíðin er snjöll – viltu vinna með framsæknu fyrirtæki í sumar?
Við leitum að jákvæðu og framtakssömu starfsfólki sem öðlast hagnýta reynslu af því
að vinna með fagfólki á fjölbreyttum vinnustað.
Við bjóðum störf við:
• Garðyrkju
• GPS mælingar
• Tækniteiknun
• Flokkstjórn garðyrkju
• Verkstæði og vélfræði

• LIDAR gögn og landupplýsingar
• Svæðisstjórn á höfuðborgarsvæðinu
• Verkefni fyrir verk-/tæknifræðinema
• Vinnuflokka vatns, raf- og fráveitu

Veitur er lifandi vinnustaður sem leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi
og samræmingu vinnu og fjölskylduábyrgðar.
Við tökum jafnréttið alvarlega
• Við viljum sem fjölbreyttastan hóp starfsfólks og hvetjum jafnt stelpur sem stráka til að sækja um.
• Við val á starfsfólki er tekið mið af hæfni, reynslu og umsögnum þannig að vandlega útfyllt umsókn skipir máli.
Umsóknarfrestur er til 1. mars á veitur.is/sumarstorf þar sem nánari upplýsingar um störfin er að finna.
Einnig er hægt að senda inn fyrirspurnir á netfangið starf@veitur.is.

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 og við leggjum áherslu á 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.

Í góðu sambandi
við framtíðina
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opening soon

Ert þú til í slaginn með okkur?
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Friðgeir Ingi og hans teymi eru að byggja
Õ««yÕ}> «iÃÌ>}>vÞÀÀ«Õ?
glæsilegu veitingahúsi, Eiriksson Brasserie.
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Við leitum að fólki í eftirfarandi stöður
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Eldhús

Framreiðsla

Skrifstofa 50%

Kitchen

Service

• Matreiðslumenn • Launavinnsla og
U0>Àv>}CÀsÀ®
• Matreiðslunemar
uppgjör
U0>i>À
• Uppvaskarar
• Aðstoð í sal
U >ÀÍ>ÀisÀiÞÃÕ

Blikksmiðjan Vík ehf. óskar að
ráða blikksmiði
Umsóknir sendist á eyjolfur@blikkvik.is
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brasserie@brasserie.is
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brasserie@brasserie.is

Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Áfram íslenska
Mennta- og menningarmálaráðuneyti leitar að
verkefnastjóra með áhuga og ástríðu fyrir íslensku
máli til að leiða fjölbreytt verkefni tengd þróun og
framtíð íslenskunnar. Um er að ræða tímabundna
stöðu til tveggja ára.
Starfssvið og helstu verkefni
0DUNPLèVWMyUQYDOGDHUDèHÀDtVOHQVNXVHPRSLQEHUW
mál hér á landi og tryggja að tungumálið verði áfram
notað á öllum sviðum íslensks samfélags. Mennta- og
menningarmálaráðherra hefur mælt fyrir þingsályktunartillögu þess efnis og mun verkefnastjóri vinna að
mótun aðgerðaáætlunar með hliðsjón af henni, útfærslu markmiða og eftirfylgni aðgerða. Í því felst meðal
annars:
 6NLSXODJ VDPVWDUIVYHUNHIQD ìYHUW i VWRIQDQLU IpODgasamtök og atvinnulíf.
• Kynning og fræðsla um íslenskt mál.
• Önnur verkefni samkvæmt ákvörðun skrifstofustjóra.

Viltu eignast nýja vini á aldrinum 18 til 107 ára?

Sumarstörf hjá Hrafnistu
Við leitum að sumarstarfsfólki, 17 ára eða eldra, til starfa hjá Hrafnistu í Hafnarﬁrði, Reykjavík,
Kópavogi, Garðabæ og Reykjanesbæ. Í boði er gott vinnuumhverﬁ þar sem hæﬁleikar þínir fá
að njóta sín auk þess sem þú öðlast ómetanlega reynslu og þekkingu.
Við óskum eftir:

Nauðsynleg hæfni:

• Starfsfólki í aðhlynningu
• Hjúkrunarfræðingum/-nemum
• Læknanemum
• Sjúkraliðum/-nemum
• Félagsliðum
• Starfsfólki í borðsal
• Starfsfólki í ræstingu
• Starfsfólki í eldhús

• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi
• Jákvæðni og metnaður í starﬁ
• Góð íslenskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar.
Allar nánari upplýsingar má nálgast á
hrafnista.is og á fastradningar.is
Umsjón með störfunum hefur Lind hjá Fast
Ráðningum, lind@fastradningar.is og í síma
552 1606. Eingöngu er hægt að sækja um
störﬁn rafrænt með því að fylla út
umsóknarform á fastradningar.is

Við hlökkum til að vinna
með þér!

I

Hafnarfjörður

I

Kópavogur

I

Garðabær

I

Nesvellir

I

VNLOHJWHUDèYLèNRPDQGLJHWLKD¿èVW|UIVHPI\UVW
Launakjör fylgja kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsPDQQD 6WMyUQDUUièVLQV 8PVyNQLU XP VWDU¿è VHQGLVW
mennta- og menningarmálaráðuneyti, Sölvhólsgötu 4,
5H\NMDYtNHèDiQHWIDQJLèSRVWXU#PUQLVPHUNtar „Verkefnastjóri 2019“. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá auk kynningarbréfs þar sem fram
NHPXUVêQYLèNRPDQGLiVWDU¿è
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðum um
ráðningu hefur verið tekin. Ráðuneytið hvetur konur
MDIQWVHPNDUODWLODèV NMDXP8PVyNQLUXPVWDU¿è
gilda í sex mánuði. Umsóknafrestur er til og með 11.
febrúar 2019.

Hrafnista rekur sex öldrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Hjá Hrafnistu starfa
um tólf hundruð manns, ýmist í fullu starﬁ eða hlutastarﬁ. Stöðugildi eru um 650 talsins. Veitt er
sólarhringsþjónusta alla daga ársins til aldraðra skjólstæðinga heimilanna.

Hrafnista Reykjavík

Hæfnikröfur
 +iVNyODPHQQWXQ VHP QêWLVW t VWDU¿ VV t tVOHQVNX
og/eða verkefnastjórnun.
• Framúrskarandi tök á íslensku máli í ræðu og riti.
• Reynsla af verkefnastjórn, breytingastjórnun og teyPLVYLQQXëHNNLQJiRSLQEHUULVWMyUQVêVOXHUNRVWXU
• Greiningarhæfni og reynsla af áætlanagerð.
• Frumkvæði, nákvæmni og metnaður.
 gUXJJ IUDPNRPD RJ I UQL t PDQQOHJXP VDPVNLStum.

Hlévangur

1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWLU $QQD 0DUtD 8UEDQFLF
rekstrarstjóri mennta- og menningarmálaráðuneytis
í síma 545 9500.

Dreymir þig um betri vinnustað?

Iceland Travel leitar að fólki í eftirtalin störf
Vörustjóri B2C-vara

Sérfræðingur í þjónustu og markaðsmálum

Í starﬁnu felst ábyrgð á vöruframboði og einstaklingsmarkaði ásamt hugmyndavinnu og vöruþróun. Við leitum að áræðnum og kraftmiklum einstaklingi með
þekkingu á landi og þjóð. Um er að ræða líﬂegt en krefjandi starf í góðu starfsumhverﬁ þar sem gildi Iceland Travel; frumkvæði, sveigjanleiki og fagmennska,
eru höfð að leiðarljósi.

Starﬁð er bæði fjölbreytt og skapandi og í því felst ábyrgð á þjónustustefnu og
þjónustustöðlum fyrirtækisins, ásamt því að vera í tengslum við viðskiptavini
gegnum samfélagsmiðla. Viðkomandi þarf að sjá til þess að öll samskipti við
viðskiptavini séu til fyrirmyndar þar sem ávallt er stuðst við gildi Iceland Travel;
frumkvæði, sveigjanleika og fagmennsku.

Ef þessi auglýsing vekur áhuga þinn og þú hefur áhuga á að starfa í góðu teymi, þá hvetjum við þig til að skoða störfin nánar og sækja um hér: www.icelandtravel.is/jobs
Umsóknarfrestur er til 3. febrúar 2019.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði er heitið. Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um störﬁn.
Iceland Travel er leiðandi fyrirtæki á Íslandi á sviði móttöku og þjónustu við erlenda ferðamenn og á sviði ráðstefnuþjónustu og hvataferða. Hjá Iceland Travel er mannauður
lykilþáttur í starfseminni og mikið er lagt upp úr þekkingardreiﬁngu og uppbyggilegum starfsanda. Starfsmenn eru um 170 talsins, ﬂestir með háskólamenntun eða mikla reynslu
af ferðaþjónustu. Fyrirtækið er hluti af Icelandair Group. Árið 2018 vann Iceland Travel til menntaverðlauna atvinnulífsins sem endurspeglar metnaðarfullt starf í sí- og endurmenntunarmálum félagsins.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að ﬁnna á heimasíðu okkar, www.icelandtrael.is

Þjónað þér síðan 1937

Sendill óskast á bílaverstæði
Skóla- og frístundasvið

Sérfræðingar í farteymum vegna nemenda með fjölþættan
vanda við grunnskóla í Reykjavík

Fjölbreytt starf.
Vinnutími 8-17 mán-ﬁm 8-16 fös.
Umsóknir sendist á
as.v@internet.is

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöður sérfræðinga í farteymum við
grunnskóla í Reykjavík lausar til umsóknar.
Farteymin eru nýtt og spennandi úrræði til að styðja við árangursríkt nám og skólagöngu nemenda með alvarlegan fjölþættan
vanda. Áhersla er á vinnu með mál barna í daglegu skóla- og frístundastarﬁ en í undantekningartilfellum getur vinnan farið fram
utan skólastofunnar/skólans í nærumhverﬁ nemandans. Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða
þjónustu og annast m.a. rekstur 36 grunnskóla, 62 leikskóla og 5 frístundamiðstöðva.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum með þekkingu á gagnreyndum aðferðum til að takast á við þroska- og hegðunarvanda í
tengslum við kennslu og þjálfun barna með fjölþættan vanda.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Veita starfsfólki í skóla- og frístundastarﬁ aðstoð, handleiðslu
og ráðgjöf varðandi börn með alvarlegan fjölþættan vanda.
• Gera áætlanir um úrbætur í samvinnu við starfsfólk í skóla- og
frístundastarﬁ og meta árangur.
• Vinna með börnum í daglegum aðstæðum skv. áætlun.
• Vinna í nánu samráði með sérfræðingum skólaþjónustu á
þjónustumiðstöðvum og öðrum sérfræðingum í þverfaglegum
teymum.
• Ráðgjöf og samstarf við foreldra.
• Taka þátt í að móta og þróa verklag og verkferla farteymanna.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun, s.s. sálfræði, uppeldisfræði, grunnskólakennarafræði, þroskaþjálfafræði, tómstunda- og félagsmálafræði, eða sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Framhaldsmenntun á meistarastigi sem nýtist í starﬁ æskileg.
• Reynsla af starﬁ með börnum og ungmennum og skóla- og
frístundastarﬁ.
• Þekking á gagnreyndum aðferðum og viðurkenndu verklagi
til að vinna með börnum með þroska- og hegðunarfrávik,
fatlanir og geðrænan vanda.
• Reynsla af vinnu og ráðgjöf vegna hegðunar- og atferlisvanda
æskileg.
• Framúrskarandi samskiptahæfni og vilji til að starfa í þverfaglegu teymi.
• Frumkvæði í starﬁ, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð. Við
ráðningu er gerð krafa um hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Reykjavíkurborgar.
Ráðið verður í störﬁn frá og með 15. mars 2019, eða eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um
starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veita Guðrún Björk Freysteinsdóttir og Lína Dögg Ástgeirsdóttir, deildarstjórar farteyma. Sími: 664-8319 / 664-8358.
Netföng: gudrun.bjork.freysteinsdottir@rvkskolar.is / lina.dogg.astgeirsdottir@rvkskolar.is

Sala og bókanir
Ferðaskrifstofan GoNorth – Esja Travel auglýsir eftir starfsmanni í sölu og bókanir. Um er að ræða fullt starf.
Starfssvið
• Sala og tilboðsgerð
• Vinnsla bókana
• Almenn skrifstofustörf
Hæfniskröfur
• Umsækjandi þarf að geta talað og skrifað þýsku og ensku
• Þekking og áhugi á Íslandi sem áfangastað ferðamanna
• Rík þjónustulund og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Menntun og / eða reynsla sem nýtist í starﬁ
Við umsóknum tekur Þórður Björn Sigurðsson á
thordur@gonorth.is
Umsóknarfrestur er til 3. febrúar 2019.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir

Laus staða hjá Fjársýslu ríkisins
Skjalastjóri á rekstrarsviði
Hugsar þú í

lausnum?

Starfsmaður í fatabreytingar

:RXYFWƴ´

samstarf

:RKWFRY±´FWXYFWKJWF´Wª´F±KOºQGWJ^YYZTLPWJKOFSINZRM[JWƴ-QZY[JWP
rekstrarsviðs er einkum að stýra verkefnum sem snúa að rekstri, fjármálum,
RFSSFZ´XR¥QZRTLÂO·SZXYZXYTKSZSFWNSSFWÆskilegt er að umsækjandi geti
MFƴ´XYºWKXJRK^WXY

Stingur þú þér

-JQXYZ[JWPJKSNTL¥G^WL´

Dreymir þig um

& teymisvinnu?

bólakaf

í
á
skjalastjórnun?
Ertu um borð í

tæknihraðlestinni?

Fylgir

þolinmæðin
þér í hvert
fótmál?

Leynist

_Ƙ ǕŰ

innra með þér?
Gæti verið að
miðlun sé
millinafnið þitt?
Eru

samskipti
sérsvið þitt?

Er

G^WL´¥XPOFQFXYJKSZ[JWPQFLN[N´XPOFQFXYO·WSZSTLZRXO·SRJ´XPOFQFLJ^RXQZ
2·YYFPFƵTPPZSXPW¥SNSLUºPPZSTLRN´QZSXPOFQF
.SSQJN´NSL¥WFKWªSZXPOFQFXYO·WSZSFWPJWƴ
&´XYT´XFR[NSSFTLJKYNWK^QLSN[N´XFRXYFWKXK·QP
+WFRK^QLIQFLFTLWJLQSFJWLNQIFZRTUNSGJWXPOFQFXºKS
;JWPJKSNYJSLI^YWNTLNSSWN[JK¾YL¥KZTLZUUQÁXNSLFR¥QZR
SSZW[JWPJKSNXXZRXO·SRJ´G·PFXFKSNXYTKSZSFWNSSFWXFRXPNUYN[N´
¢O·´XPOFQFXFKSTƵ

Hæfnikröfur

-¥XP·QFUW·K±G·PFXFKSXTLZUUQÁXNSLFKWª´ZR
7J^SXQFFKXPOFQFXYO·WSZSJWXPNQ^W´N
¢JPPNSL¥WFKWªSZXPOFQFXYO·WSZSFWPJWƴJWXPNQ^W´N
7J^SXQFFK[JKZRXO·SJWPTXYZW
8PNUZQFLXTLXFRXPNUYFMªKSNKWZRP[ª´NTLÂO·SZXYZQZSI
,·´FQRJSSYºQ[ZPZSS¥YYF

Nánari upplýsingar veitir:

5YZW*NSFWXXTSRFSSFZ´XXYO·WNX±RN
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 11.02.2019
8·YYJWWFKWªSYZRXYºWƴS¥www.starfatorg.is
1FZSXP[LNQIFSINPOFWFXFRSNSLNXJRKO¥WR¥QFTLJKSFMFLXW¥´MJWWFTL+QFL
M¥XP·QFRJSSYF´WFXYFWKXRFSSFXYO·WSFWW¥´XNSXMFKFLJWY

nákvæmni
þér í blóð borin?

Langar þig að
koma
í liðið okkar?

Fjársýslan er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála.
Stofnunin veitir fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og ríkisaðila og annast
www.

.is

ZRXÁXQZ KO¥WRZSF ¢¥ MJKZW M¾S ^ƴWZRXO·S RJ´ G·PMFQIN TL ZUULOºWZR
ríkissjóðs og tryggir tímanlegar og áreiðanlegar upplýsingar um fjármál ríkisins.

Northwear ehf. leitar að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingi í fullt starf til að sjá um breytingar á starfsmanna- og
einkennisfatnaði sem fyrirtækið selur.
Starfssvið:
- Hafa umsjón með og annast breytingar á fatnaði í samráði
og samstarﬁ við þjónustustjóra Northwear.
Hæfniskröfur:
- Klæðskeri/kjólasveinn eða hafa lokið menntun á því sviði
eða sambærilegu
- Víðtæk reynsla af vinnu við fatabreytingar
- Góðir skipulags- og samskiptahæﬁleikar, geta
unnið sjálfstætt.
- Góð íslensku- og/eða enskukunnátta
Clothing alterations/Tailor
Northwear ehf. is looking to hire a highly motivated individual
for a full time postition in clothing alterations on workwear
and uniforms the company sells.
Scope:
- Oversee and make alterations of workwear and uniforms in
cooperation with Northwear‘s service manager.
Qualiﬁcations:
- A degree in tailoring and/or relevant experience of
clothing alterations
- Good communicational skills and strong
organisational skills
- Ability to communicate oral and written Icelandic
and/or English
Northwear er leiðandi fyrirtæki á Íslandi í framleiðslu og sölu á einkennis- og starfsmannafatnaði auk þess að reka öﬂuga heildsöludeild. /
Northwear is a leading company in production and sales of workwear
and uniforms in addition to its wholesale department.

Umsóknir berist til godi@northwear.is fyrir 10. febrúar.
Send applications to godi@northwear.is before 10th of
February.
Northwear ehf, Sundaborg 7-9 / 104 Reykjavík /
Sími/Tel: 511 4747 / www.northwear.is

Laus störf
Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf
laus til umsóknar:
Grunnskólar
Aðstoðarskólastjóri í Snælandsskóla
Deildarstjóri í Snælandsskóla

E N N E M M / S Í A / N M 9 1 767

hjá Kópavogsbæ

Forfallakennari í Álfhólsskóla
Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla
Frístundaleiðbeinandi í Smáraskóla

Starfsmaður
í tjónaskoðun

Námsráðgjaﬁ í Salaskóla
Leikskólar
Aðstoðarleikskólastjóri í Læk
Aðstoðarmatráður í Baug
Deildarstjóri í Austurkór
Íþróttakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Kópastein
Leikskólakennari í Læk
Leikskólasérkennari í Læk
Stjórnsýslusvið

Við leitum að faglærðum bifreiðasmið eða
bílamálara í tjónaskoðun.
Viðkomandi þarf að hafa
góða tölvuþekkingu og
vera góður í mannlegum
samskiptum. Starfið
fellst í tjónaskoðunum og
kostnaðaráætlunum.

Verkefnastjóri íbúatengsla
Sundlaugar
Karlkyns baðvörður í Kópavogslaug
Velferðarsvið
Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu
Starfsfólk í þjónustu fyrir fatlaða
Starfsmaður í dagþjálfun Roðasala
Þroskaþjálﬁ eða fagaðili í íbúðakjarna
Umsóknir ásamt upplýsingum um störﬁn
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

2019 - 2022

kopavogur.is

Hæfniskröfur:
• Fagnám sem tengist starfinu
• Starfsreynsla
• Tölvufærni
• Cabas þekking nauðsynleg
• Bílpróf
• Sjálfstæð, og fagleg vinnubrögð
• Íslenskukunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur er
til og með 3. febrúar

Nánari upplýsingar veitir
Reynir Örn Harðarson
reynir.orn.hardarson@bl.is
Sótt er um starfið á
www.bl.is/atvinna.

Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga kl. 8-17, og föstudaga kl. 8–16.

BL leitast við að ráða fólk sem hefur metnað til þess að veita framúrskarandi
og faglega þjónustu í samvinnu við samheldinn og sterkan starfsmannahóp.
Hjá BL er öflugt námskeiða- og fræðslustarf fyrir starfsfólk, virkt
starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

Hagstofa Íslands
Hagstofa
Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfulla
og áhugasama starfsmenn

leitar að metnaðarfullu og áhugasömu starfsfólki

Gæðastjóri

Sérfræðingur á efnahagssviði

Hagstofa Íslands óskar eftirí að
ráða drífandi sérfræðing til
að leiða gæðastarf stofnunarinSérfræðingur
fjárhagsstöðu
heimila
nar. Framundan er að samþætta gæðakerﬁ stofnunarinnar við vottað ISO 27001 öryggiskerﬁ
og
fyrirtækja
hennar
og leiða fjölbreytt umbótastarf innan stofunarinnar. Gæðastjóri er fremsti sérfræðingur Hagstofunnar á sviði gæðamála. Sem slíkur veitir hann stjórnendum ráðgjöf um
gæðamál, sér um innri og ytri úttektir og er fulltrúi stofnunarinnar í samstarﬁ á alþjóðavetStarﬁð felst í undirbúningi og reglubundinni söfnun gagna um
tvangi. Gæðastjóri mun einnig halda utan um persónuverndarmál Hagstofunnar og mun
fjárhags
stöðu
hljóta þjálfun
í því.heimila og fyrirtækja, tölfræðilegri úrvinnslu,

greiningu,
birtingu á niðurstöðum og samskiptum við notendur.
HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Farsæl starfsreynsla af gæðastarﬁ
Hæfniskröfur
• Mikil
fagleg þekking
á gæðastarﬁ
og aðferðum gæðastjórnunar
3
Háskólapróf
í hagfræði,
viðskiptafræði,
verkfræði eða
• Reynsla og þekkinga á gæðastöðlum
sambærileg menntun.
• Reynsla af stjórnun umfangsmikilla verkefna
3
Þekking
á tölfræðilegri
úrvinnslu.
• Þekking og reynsla
af opinberri
stjórnsýslu er kostur
3
Reynsla
af
greiningarvinnu
erkostur
kostur.
• Þekking á persónuverndarlöggjöf er
•3Afbragðs
geta
til
að
tjá
sig
í
ræðu
og
riti
á bæði
ensku og íslensku
Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er
kostur.
•3Frumkvæði
til
verka
og
umbótasinnað
hugarfar
Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæﬁleikar.
• Góð samskiptafærni
3
Nákvæm
og skipulögð vinnubrögð.
• Góð skipulagsfærni og nákvæm vinnubrögð
• Forystuhæﬁleikar

Sérfræðingur í launa- og tekjutölfræði

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða áhugasaman sérfræðing í deild þjóðhagsreikninga og
opinberra fjármála en deildin vinnur meðal annars tölur um landsframleiðslu og undirþætti
hennar og afkomu hins opinbera.
Starﬁðfelst
felst
í útreikningum
útgáfu
launavísitölum,
bæði
Í starﬁnu
þátttaka
í úrvinnslu, og
greiningu
ogáútgáfu
talna um þjóðhagsreikninga
og
fjármál
hins opinbera.
eru fjölbreytt
og öðrum
fela í sérverkefnum
mikil samskipti og samstarf
reglulegri
vinnsluViðfangsefnin
og þróunarvinnu,
svo og
viðvið
hagsmunaaðila
oggreiningu
innlendar og
stofnanir.
úrvinnslu og
á erlendar
launa- og
tekjuupplýsingum.
HÆFNISKRÖFUR
Hæfniskröfur
• Háskólapróf
í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði, eða önnur sambærileg menntun sem
3 Háskólapróf
á sviði tölfræði, verkfræði, stærðfræði eða annað sem
nýtist
í starﬁ
• Reynsla
af tölfræðilegri
nýtist
í starﬁ. úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga er æskileg
• Reynsla
vinnslu gagna
í gagnagrunnsumhverﬁ
kostur
3 Góðafþekking
á íslensku
efnahagslíﬁ ogervinnumarkaðnum
er æskileg.
• Þekking á þjóðhagsreikningum og fjármálum hins opinbera er kostur
3 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
• Þekking á reiknishaldi fyrirtækja og stofnana er kostur
3
• Góð Reynsla
íslensku- af
og tölfræðilegri
enskukunnátta úrvinnslu og framsetningu tölulegra
upplýsinga
er kostur.
• Geta til að vinna sjálfstætt,
skipulega og undir álagi
• Góðir
samstarfsog
samskiptahæﬁleikar er kostur.
3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu

3 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæﬁleikar.
3 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar 2013.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti haﬁð störf sem fyrst.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum
umsóknum
verður
þegar ákvörðun
umfjármálaráðuneytisins
ráðningu hefur verið
tekin. Umsóknir
gilda í sex
Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð
störf sem fyrst.
Launsvarað
eru samkvæmt
kjarasamningi
og hlutaðeigandi
stéttarfélags.
mánuði
frá því21a,
að150
umsóknar
rennur
út.
Umsóknir skulu berast í pósti á: Starfsumsókn,
Borgartúni
Reykjavíkfrestur
eða rafrænt
á netfangið
starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Póstáritun
starfsumsókn,
Nánari upplýsingar
um starﬁð Hagstofa
veitir HelgaÍslands,
Hauksdóttir
í síma 5281000.Borgartúni 21a, 150 Reykjavík

Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
Upplýsingar
Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]
Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæﬁngu hagtalna, stunda rannsóknir
Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is
og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má ﬁnna á www.hagstofa.is

Starfsmaður
á gæðadeild

Afgreiðslustarf
Lítið þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða starfsmann til
léttra afgreiðslu- og skrifstofustarfa. Um er að ræða 60-80%
starf fyrir einstakling sem er vel skipulagður, úrræðagóður
og með ríka þjónustulund. Vinnutíminn er frá kl. 9-16.

9HJDJHUèLQOHLWDUDèQêMXP|ÀXJXPOLèVPDQQLiJ èDGHLOG6WDU¿èIHOVWI\UVWRJIUHPVWtVNLSXODJQLQJXXPVMyQRJ
IUDPNY PGJ èDHIWLUOLWViìMyQXVWXìMyèYHJDiODQGVYtVXDXN~UYLQQVOXIUDPVHWQLQJDURJN\QQLQJDUiQLèXUVW|èXPìHVV
* èDGHLOGEHUiE\UJèiXSSE\JJLQJXRJUHNVWULJ èDXPKYHU¿VRJ|U\JJLVVWMyUQXQDUNHU¿VVWRIQXQDULQQDU(IWLUI\OJQLPHè
DèNU|IXPXPiVWDQGYHJDRJDèVNUièXYHUNODJLVpI\OJWHUìYtYHLJDPLNLOOìiWWXUtVWDUIVHPLGHLOGDULQQDU
9HJDJHUèLQHUODQGIU èLOHJDGUHLIèVWRIQXQPHèXPWXWWXJXVWDUIVVW|èYDURJVWDUIVPHQQHLQVWDNUDGHLOGDìYtVWDèVHWWLUYtèV
YHJDUXPODQGLèëYtJHWXUQêUVWDUIVPDèXUKDIWE~VHWXKYDUVHPHUiODQGLQXìDUVHPVWDUIVVW|èHUI\ULU
Ábyrgð og verkefni
 6NLSXODJQLQJXPVMyQRJIUDPNY PGJ èD~WWHNWD
 iiVWDQGLìMyèYHJD
 8PVMyQRJìiWWWDNDt~WWHNWXPiYLQQXVY èD
 PHUNLQJXP
 8QGLUE~QLQJXURJ~UYLQQVODJDJQDIUDPVHWQLQJ
 RJN\QQLQJiQLèXUVW|èXPJ èD~WWHNWD
 ëiWWWDNDtLQQUL~WWHNWXPiJ èDXPKYHU¿V
 RJ|U\JJLVVWMyUQXQDUNHU¿9HJDJHUèDULQQDU
 5LWVWMyUQRJ~WJiIDiQLèXUVW|èXPJ èD~WWHNWD

Menntunar- og hæfniskröfur
 +iVNyODPHQQWXQiVYLèLUDXQJUHLQDHèD|QQXUVDPE ULOHJ
 PHQQWXQVHPQêWLVWtVWDU¿
 0M|JJyèìHNNLQJiXSSOêVLQJDW NQL
 *yèìHNNLQJRJUH\QVODYLè~UYLQQVOXW|OIU èLJDJQD
 IUDPVHWQLQJXìHLUUDRJVNêUVOXJHUè
 6MiOIVW èQiNY PRJ|JXèYLQQXEU|Jè
 )UXPNY èLRJK IQLWLODèYLQQDVMiOIVW WWVHPRJtKyS
 )UDP~UVNDUDQGLVDPVNLSWDI UQL
 *yèNXQQiWWDtWDODèULRJULWDèULtVOHQVNXRJHQVNXNXQQiWWD
 tQRUèXUODQGDWXQJXPiOL VNLOHJ

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
/DXQHUXJUHLGGVDPNY PWNMDUDVDPQLQJLUtNLVLQVRJYLèNRPDQGLVWpWWDUIpODJVRJ
XPVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèIHEU~DU
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLUÈVU~Q5XGROIVGyWWLUIRUVW|èXPDèXUJ èDGHLOGDUt
VtPD
8PVyNQVNDOI\OJMDtWDUOHJIHULOVNUiRJN\QQLQJDUEUpIìDUVHPIUDPNHPXUU|NVWXèQLQJXU
XPK ¿WLODèJHJQDXPU GGXVWDU¿8PVyNQLUEHULVW9HJDJHUèLQQLiQHWIDQJLè
VWDUI#YHJDJHUGLQLV
7HNLèVNDOIUDPDèXPVyNQLUJHWDJLOWtVH[PiQXèLIUiìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~W

Umsóknir óskast sendar á
thjonusta@thmb.is fyrir 15. febrúar.
Þjónustumiðstöð bókasafna

Ástjarnarkirkja
Kirkjuvörður
Sóknarnefnd Ástjarnarsóknar auglýsir
eftir kirkjuverði við Ástjarnarkirkju í a.m.k
70% starf. Um er að ræða krefjandi,
skemmtilegt og metnaðarfullt framtíðarstarf.
Í starﬁnu felst m.a. dagleg umsjón með húsnæði sóknarinnar,
umsjón með viðburðum og innkaup. Sömuleiðis aðstoð við
helgihald og safnaðarstarf, létt viðhaldsvinna, ræsting og
þrif. Og önnur tilfallandi verkefni í samstarﬁ við presta og
sóknarnefnd.
Kirkjuvörður þarf að hafa góða almenna menntun, ásamt
tölvukunnáttu. Sérstök áhersla er lögð á færni í mannlegum
samskiptum, lipurð og sveigjanleika ásamt að búa yﬁr ríkri
þjónustulund. Hæfniskröfur eru stundvísi, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni, áhersla er lögð á trúmennsku
í starﬁ og metnað til þess að takast á við mismunandi
verkefni.
Óskað er eftir því að umsækjendur geri skriﬂega grein
fyrir menntun, starfsferli, starfsreynslu og hverju öðru sem
þeir telja að muni nýtast í starﬁ. Umsækjendur skulu hafa
óﬂekkað mannorð og vera tilbúnir að veita samþykki fyrir
öﬂun upplýsinga úr sakaskrá í samræmi við siðareglur
þjóðkirkjunnar.
Starﬁð hentar ekki síður konum en körlum.
Æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 5. febrúar 2019
Umsókn sendist til:
Kjartan Jónsson sóknarprestur
kjartan.jonsson@kirkjan.is
sem veitir upplýsingar um starﬁð.

Sérfræðingur
í fjármáladeild
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í fjármáladeild Kópavogsbæjar. Allt bókhald
fyrir bæinn er unnið í deildinni ásamt fjárhagslegri greiningu, áætlunum, ársuppgjöri
og árshlutauppgjöri. Fjármáladeild sér einnig um innheimtu á kröfum bæjarins,
fjármögnun hans og fjárstýringu.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Vinnur að gerð fjárhagsáætlunar o.fl. því
tengdu.

•

Viðskiptafræðingur af fjármála- eða
endurskoðunarsviði.

•

Umsjón með eigna- og verkbókhaldskerfi
bæjarins.

•

Þekking á starfsemi sveitarfélaga
kostur.

•

Undirbýr og vinnur uppgjör og
afstemmingar skv. reglum innra eftirlits.

•

Þekking á opinberum rekstri kostur.

•

Góð þekking í Navision

•

Vinnur að uppstillingu ársreiknings.

•

Góð samskipta- og samstarfshæfni.

•

Veitir ráðgjöf varðandi bókhalds- og
uppgjörsmál.

•

Framúrskarandi Excel kunnátta.

•

Góð íslenskukunnátta og hæfni í ræðu
og riti.

•

Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

•

•

•

Vinnur við almennt rekstrareftirlit með
stofnunum bæjarins.
Tekur saman fjárhagsupplýsingar og
miðlar þeim áfram.

Markaðs- og
viðburðastjóri
Þróttar.
Knattspyrnufélagið Þróttur leitar eftir markaðs- og viðburðastjóra til starfa fyrir félagið í fullu starﬁ. Í því felst m.a. stjórnun
viðburða, verkstjórn í markaðs- og kynningarmálum, umsjón
með fjáröﬂun, samskipti við styrktarfyrirtæki og störf fyrir deildir
félagsins auk annarra verkefna samkvæmt samningi.
Viðkomandi þarf að hafa menntun sem nýtist í starﬁ, haldgóða
reynslu af sölu og markaðsmálum, ódrepandi trú á viðfangsefninu og mikinn áhuga á íþróttum og öllu sem þeim tengist.
Markaðs- og sölumál eru vaxandi hluti af starfsemi íþróttafélaga og mikilvægt að þeim sé sinnt á skapandi hátt þar sem
hagsmunir starfsmannsins og félagsins fara saman við tekjuöﬂun. Því leitum við að hugmyndaríkri manneskju sem býr yﬁr
frumkvæði og getur starfað sjálfstætt en á um leið auðvelt með
að vinna í hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2019.
Nánari upplýsingar um starfið veitir fjármálastjóri, Ingólfur Arnarson,
ingolfura@kopavogur.is, s. 899 9500.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags innan BHM.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjarr www.kopavogur.is.

kopavogur.is

Knattspyrnufélagið Þróttur, sem fagnar á þessu ári 70 ára
afmæli sínu, er staðsett á besta stað í Reykjavík, í miðju
Laugardalsins. Í félaginu er alltaf líf og fjör og tækifærin
mýmörg. Fjölgað hefur verulega í félaginu síðustu misserin
og framundan eru miklar breytingar og uppbygging á
félagssvæðinu m.a. vegna þéttingar byggðar í nágrenni
Laugardalsins.

Umsóknum skal skilað fyrir 30. janúar til Ótthars Edvardssonar
framkvæmdastjóra Þróttar á netfangið, otthar@trottur.is.
Hann veitir jafnframt nánari upplýsingar.
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FORSTÖÐUMAÐUR BÓKASAFNSOG UPPLÝSINGAÞJÓNUSTU LHÍ
Listaháskóli Íslands leitar að kraftmiklum einstaklingi til að leiða öﬂugt
starf bókasafns- og upplýsingaþjónustu skólans
Forstöðumaður stýrir mótun og eftirfylgni á stefnu bókasafns- og upplýsingaþjónustu LHÍ,
ber ábyrgð á daglegri starfsemi safnsins, gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlunar, hefur yfirumsjón með störfum starfsfólks safnsins, stýrir skipulagningu safnefnis og aðgengi og
leggur fram áætlanir um uppbyggingu safnkosts, búnaðar og þjónustu.
Forstöðumaður tekur þátt í faglegu samstarfi bókasafna, innanlands sem utan, og sinnir
rannsóknar- og þróunarverkefnum á sviði listbókasafns- og upplýsingafræði.
Viðkomandi er í samstarfi við starfsfólk allra deilda Listaháskólans.

Menntun, reynsla, hæfni
Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði
Starfsreynsla af bókasafns- og upplýsingastörfum
Reynsla af stjórnun
Mjög gott vald á íslensku og ensku
Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og rík
þjónustulund
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Þekking á menningarstarfi og listum er mikill kostur
•
•
•
•
•

Ráðið er í starﬁð frá 1. mars 2019 eða eftir samkomulagi
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað rafrænt eigi síðar en fimmtudaginn 7. febrúar á netfangið starfsumsokn@lhi.is merkt:
Bókasafns- og upplýsingaþjónusta – Listaháskóli Íslands.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Sóley Björt Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri, í tölvupósti soleybjort@lhi.is
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Sjá nánar um starfsemi Listaháskóla Íslands á vefsíðu skólans, lhi.is

Listaháskóli Íslands • Þverholti 11 • 105 Reykjavík • S. 552 4000 • lhi.is

Fjölbreytt verkefni í sumar
Okkur vantar drífandi, jákvætt
og þjónustulundað starfsfólk:
• upplýsingatækni
• öryggis- og heilsumál
• álestur
• þjónustuver
• ræstingar
• sérverkefni á þróunarsviði
• samstarf við grunnskóla

• gæðamál og stjórnunarkerfi
• loftslags- og umhverfismál
• rafvirki á þjónustuvakt
• gönguleiðir á Hengilssvæðinu
• sýnataka á vinnslusvæðum Veitna og ON
• tilraunir með blöndun ólíkra jarðhitavökva

Við leggjum áherslu á gott vinnuumhverfi, öryggi og fjölbreytni.
Jafnréttismál eru okkar hjartans mál og því hvetjum við stelpur jafnt sem
stráka til að sækja um.
Við tökum á móti umsóknum á ráðningavef OR, starf.or.is, þar sem
nánari upplýsingar um störfin er að finna.
Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2019.

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað
snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhverfi og möguleika til að
samræma vinnu og einkalíf.

Orkuveita Reykjavíkur

•

Bæjarhálsi 1

•

110 Reykjavík

•

Sími • Tel. +354 516 6100

•

www.or.is
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Félagsráðgjafi óskast til starfa á Fjölskyldusviði
Félagsráðgjaﬁ starfar innan félagsþjónustu en einnig þvert á fagstoðir og stofnanir með öðrum
sérfræðingum Fjölskyldusviðs. Helstu verkefni eru á sviði fjárhagsaðstoðar, öldrunarmála og
heimaþjónustu, húsnæðismála og daggæslu en lögð er áhersla á þverfaglegt samstarf, heildstæða
og samþætta þjónustu. Æskilegt er að umsækjandi geti haﬁð störf sem fyrst. Frekari upplýsingar
um starﬁð sem og menntunar- og hæfniskröfur má ﬁnna á heimasíðu sveitarfélagsins.

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2019
Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað í gegnum íbúagátt sem ﬁnna má á heimasíðu
sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (laus störf). Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Gréta Sjöfn
Guðmundsdóttir, félagsmálastjóri, í síma 455 6000 eða með tölvupósti; gretasjofn@skagafjordur.is

www.skagafjordur.is

Líffræðingur/fisksjúkdómafræðingur
Á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er starf líffræðings/
fisksjúkdómafræðings laust til umsóknar.
Starfssvið:
• Sérhæfð rannsóknastörf á sviði sjúkdóma í fiskum og
skelfiski.
Hæfniskröfur:
• MS próf í fisksjúkdómum eða önnur sambærileg menntun.
• Reynsla af rannsóknastörfum.
• Góð tölvukunnátta.
• Góð tungumálakunnátta.
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.
Um er að ræða 100% starf og þarf umsækjandi að geta
hafið störf sem fyrst.
Unnið er samkvæmt vottuðu gæðakerfi Tilraunastöðvarinnar. Tilraunastöðin starfar m.a. sem innlend tilvísunarrannsóknastofa fyrir sjúkdóma í fiskum, lindýrum og
krabbadýrum, og starfið tekur mið af því.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Við ráðningu í
störf við Tilraunastöðina er tekið mið af jafnréttisstefnu Keldna.
Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands,
sjá: https://www.hi.is/haskolinn/malstefna_
haskola_islands

Liðsauki á samgöngusvið

Nánari upplýsingar veitir Árni Kristmundsson
(sími 5855100, netfang arnik@hi.is).
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmdastjóra Keldna fyrir
15.3. 2019 (netfang keldurstarf@hi.is).
Öllum umsóknum verður svarað.

EFLA verkfræðistofa leitar að öflugu starfsfólki á samgöngusvið fyrirtækisins.
Umferðar- og skipulagssvið:
Fjölbreytt verkefni á sviði umferðarskipulags, umferðartækni og forhönnunar mannvirkja með
áherslu á reynslu í verkefnastýringu í þess konar verkefnum.

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er
háskólastofnun með margþætta starfsemi.
Hlutverkið er tilgreint með lögum nr. 67 frá 1990 og lögum nr.
50 frá 1986 um rannsóknir á fisksjúkdómum.
Upplýsingar um starfsemi Keldna er að finna á
www.keldur.is

Vegasvið:
Verkefni sem snúa að veg- og gatnahönnun, viðhaldi vega, eftirliti með gatnaframkvæmdum
og hönnunarstjórnun.
Brúarsvið:
Viðfangsefnin eru hönnun nýrra brúarmannvirkja á Íslandi og í Noregi, ásamt hönnun styrkinga
og greiningu á mannvirkjum í rekstri. Sérstaklega er sóst eftir starfsfólki með reynslu af þrívíðri
hönnun og hönnunarstjórnun.

Byggingar- og
skipulagsfulltrúi

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í samgönguverkfræði,

• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

skipulagsfræði, byggingarverkfræði

• Góð almenn tölvukunnátta

eða byggingartæknifræði

• Gott vald á íslensku og ensku,

• Miklir skipulagshæﬁleikar

Norðurlandamál er kostur

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum
vefsíðu EFLU, eﬂa.is/laus-storf fyrir 15. febrúar næstkomandi.
Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur
15. febrúar 2019

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@eﬂa.is

Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum verkfræði
og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverﬁ, áhugaverðan starfsvettvang í alþjóðlegu
umhverﬁ og sterka liðsheild tæplega 400 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • SKOTLAND • FRAKKLAND • ÞÝSKALAND • PÓLLAND • TYRKLAND

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

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

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

Umsóknarfrestur er til 7. mars.

Fasteignasali óskast!
Heimili fasteignasala óskar eftir að
ráða fasteignasala til starfa.
Við leitum að einstaklingi sem býr yﬁr góðri sölutækni, á auðvelt
með að vinna sjálfstætt og býr yﬁr góðum hæﬁleikum í mannlegum
samskiptum. Viðkomandi þarf að geta starfað skipulega með öðrum
og veitt ábyrga þjónustu í starﬁ sínu.
Umsækjendur þurfa að vera löggiltir fasteignasalar, eða vera í námi
til löggiltingar. Æskilegt er að umsækjendur geti haﬁð störf ﬂjótlega.
Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmarssonar, fasteignasala, á
ﬁnnbogi@heimili.is sem jafnframt veitir allar frekari upplýsingar.
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika.
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi.
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum samskiptum.

Hagfræðingar hjá Seðlabanka Íslands
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða tvo hagfræðinga á sviði hagfræði og peningastefnu bankans. Um er að ræða
100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.
Hagfræði og peningastefna annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóðhags- og
verðbólguspár og tekur þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Hagfræði og peningastefna hefur m.a. umsjón
með útgáfu ársfjórðungsritsins Peningamála og enskri útgáfu þess Monetary Bulletin.

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf
laus til umsóknar:
Grunnskólar

Helstu verkefni:
• Almennar rannsóknir, einkum á sviði peningaog þjóðhagfræði.
• Þátttaka í gerð verðbólgu- og þjóðhagsspáa
bankans.
• Vinna í tengslum við greiningu og skrif í
Peningamál.
• Fylgjast með framvindu efnahagsmála, greina
gögn og skrifa um niðurstöður.
• Tilfallandi verkefni og ráðgjöf á ábyrgðasviðum
Seðlabankans.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• A.m.k. meistarapróf í hagfræði.
• Gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði íslensku
og ensku.
• Góð hæfni í að setja fram fræðileg efni á skýran
hátt.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Frumkvæði, nákvæmni í vinnubrögðum og
metnaður í starfi.
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur og framkvæmdastjóri hagfræði og
peningastefnu, netfang: thorarinn.petursson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang: mannaudur@sedlabanki.is.
Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og
með 11. febrúar 2019. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu
og jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.

Aðstoðarskólastjóri í Snælandsskóla
Deildarstjóri í Snælandsskóla
Forfallakennari í Álfhólsskóla
Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla
Frístundaleiðbeinandi í Smáraskóla

2019 - 2022

Námsráðgjaﬁ í Salaskóla
Leikskólar
Aðstoðarleikskólastjóri í Læk
Aðstoðarmatráður í Baug
Deildarstjóri í Austurkór
Íþróttakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Kópastein
Leikskólakennari í Læk
Leikskólasérkennari í Læk
Stjórnsýslusvið
Verkefnastjóri íbúatengsla
Sundlaugar

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Karlkyns baðvörður í Kópavogslaug
Velferðarsvið

Job.is

Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu
Starfsfólk í þjónustu fyrir fatlaða
Starfsmaður í dagþjálfun Roðasala
Þroskaþjálﬁ eða fagaðili í íbúðakjarna
Umsóknir ásamt upplýsingum um störﬁn
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

kopavogur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

GLÆNÝ OG FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Veitingastaðir

Job.is
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Rannsóknamaður
Sérfræðingur vöruöryggi
Sérfræðingur
Hagfræðingar
Forstöðumaður reikningshalds
Skrifstofumaður rannsóknadeild
Aðstoðarmaður rannsóknadeild
Skjalastjóri
Sérgreinadýralæknir
Sérfræðingur
Hjúkrunarnemi/hlutastarf
Starfsmenn í þjónustuver
Móttökuritarar, sumarafleysing
Sjúkraliði í heimahjúkrun
Teymisstjóri í heimahjúkrun
Þjónustufulltrúi
Doktorsnemi
Rannsóknamaður
Verkefnisstjóri
Gæðastjóri
Sérfræðingur á efnahagssviði
Aðstoð í mötuneyti
Starfsmaður á gæðadeild
Verkefnastjóri stafræn þróun
Hjúkrunarfræðingur
Yfirmatreiðslumaður
Hjúkrunarfræðingar
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Sérfræðingur ritstjórn námsgagna
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Deildarlæknir
Deildarlæknir
Sameindalíffræðingur
Skrifstofustjóri/verkefnastjóri
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði
Starfsmaður í veiðieftirlit
Listrænir stjórnendur
Leikarar
Líffræðingur/fisksjúkdómafr.
Yfirlandvörður Jökulsárgljúfur
Sjúkraflutningamenn
Verkefnastjóri

Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið
Neytendastofa
Neytendastofa
Seðlabanki Íslands
Seðlabanki Íslands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Rannsóknamaður
Matvælastofnun
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Landspítali, bráðageðdeild
Landspítali
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Háskóli Íslands, Lífvísindasetur
Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið
Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun
Hagstofa Íslands
Hagstofa Íslands
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Vegagerðin
Ferðamálastofa
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Menntamálastofnun
Landspítali, bráðageðdeild
Landspítali, bráða- og göngudeild
Landspítali, kvennadeildir
Landspítali, endurhæfingalækningar
Landspítali, meinafræðideild
Landspítali, lyflækningar krabbameina
Landspítali, taugalækningadeild
Landspítali, taugalækningadeild
Landspítali, krabbameinslækningad.
Landspítali, krabbameinslækningad.
Fiskistofa
Þjóðleikhúsið
Þjóðleikhúsið
Tilraunastöð HÍ að Keldum
Vatnajökulsþjóðgarður
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Mennta- og menningarmálaráðuneytið

201901/189
Reykjavík
201901/188
Reykjavík
201901/187
Reykjavík
201901/186
Reykjavík
201901/185
Reykjavík
201901/184
Akureyri
201901/183
Akureyri
201901/182
Reykjavík
201901/181
Selfoss
201901/180
Reykjavík
201901/179
Reykjavík
201901/178
Reykjavík
Höfuðborgarsv. 201901/177
Höfuðborgarsv. 201901/176
201901/175
Kópavogur
201901/174
Reykjavík
201901/173
Reykjavík
201901/172
Reykjavík
201901/171
Reykjavík
201901/170
Reykjavík
201901/169
Reykjavík
201901/168
Kópavogur
201901/167
Rvk/Landið
Rvk/Akureyri 201901/166
Reykjanesbær 201901/165
201901/164
Selfoss
201901/163
Selfoss
201901/162
Selfoss
201901/161
Selfoss
201901/160
Kópavogur
201901/159
Reykjavík
201901/158
Reykjavík
201901/157
Reykjavík
201901/156
Reykjavík
201901/155
Reykjavík
201901/154
Reykjavík
201901/153
Reykjavík
201901/152
Reykjavík
201901/151
Reykjavík
201901/150
Reykjavík
Hafnarfj./Höfn 201901/149
201901/148
Reykjavík
201901/147
Reykjavík
201901/146
Reykjavík
201901/145
Kópasker
201901/144
Suðurland
201901/143
Reykjavík

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá
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www.ffastradningar.is

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is
Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

capacent.is

ER FRAMTÍÐ ÞÍN
HJÁ OKKUR?

LEITUM AÐ SNILLINGI Í VINNUUMHVERFI OG LÝÐHEILSU STARFSFÓLKS
Hjá okkur verður þú hluti af mannauðsteyminu og tekur þátt í að skapa umhverfi þar sem fólk blómstrar. Þú vinnur
náið með öðrum sérfræðingum, svo sem öryggisnefnd og öryggissérfræðingi framleiðslu.
Starfssvið:
• Skipuleggja og stýra lýðheilsutengdum verkefnum
• Fylgja eftir forvarnarstarfi um jákvæð samskipti á vinnustað
• Vinna og fylgja eftir áhættumati fyrir skrifstofuhluta Marel á Íslandi
• Fylgja eftir fræðsluáætlun og skipuleggja fræðsluviðburði
• Halda utan um tengsl við ytri þjónustuaðila og yfirvöld á sviði lýðheilsu

Hæfniskröfur:
• Reynsla og brennandi áhugi á lýðheilsu og fræðslumálum í fyrirtækjum
• Framúrskarandi skipulagshæfni, frumkvæði og samskiptahæfni
• Reynsla af gerð og eftirfylgni áhættumats starfa
• Geta til að vinna bæði sjálfstætt og í teymi
• Mjög gott vald á ensku og íslensku í ræðu og riti
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Albert Arnarson í mannauðsdeild Marel, albert.arnarson@marel.com eða í síma 563-8000.
Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar. Sótt er um starfið rafrænt á vef Marel, marel.is/störf

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 6.100 starfsmenn, þar af um 720 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á
heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og
framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugt fólk, konur og karla, sem hafa áhuga á að
mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun,
sveigjanlegan vinnutíma, glæsilegan matsal, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Verslun og þjónusta

Kennsla

Veitingastaðir

Ferðaþjónusta

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

RÚV starfar í almannaþágu og hefur það hlutverk að vekja, virkja og efla.
Öflugt og samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið með gagnrýnum
hætti, segir mikilvægar sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Starfsmaður í fatabreytingar
Northwear ehf. leitar að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingi í fullt starf til að sjá um breytingar á starfsmanna- og
einkennisfatnaði sem fyrirtækið selur.
Starfssvið:
- Hafa umsjón með og annast breytingar á fatnaði í samráði
og samstarﬁ við þjónustustjóra Northwear.
Hæfniskröfur:
- Klæðskeri/kjólasveinn eða hafa lokið menntun á því sviði
eða sambærilegu
- Víðtæk reynsla af vinnu við fatabreytingar
- Góðir skipulags- og samskiptahæﬁleikar, geta
unnið sjálfstætt.
- Góð íslensku- og/eða enskukunnátta
Clothing alterations/Tailor
Northwear ehf. is looking to hire a highly motivated individual
for a full time postition in clothing alterations on workwear
and uniforms the company sells.
Scope:
- Oversee and make alterations of workwear and uniforms in
cooperation with Northwear‘s service manager.
Qualiﬁcations:
- A degree in tailoring and/or relevant experience of
clothing alterations
- Good communicational skills and strong
organisational skills
- Ability to communicate oral and written Icelandic
and/or English
Northwear er leiðandi fyrirtæki á Íslandi í framleiðslu og sölu á einkennis- og starfsmannafatnaði auk þess að reka öﬂuga heildsöludeild. /
Northwear is a leading company in production and sales of workwear
and uniforms in addition to its wholesale department.

Umsóknir berist til godi@northwear.is fyrir 10. febrúar.
Send applications to godi@northwear.is before 10th of
February.
Northwear ehf, Sundaborg 7-9 / 104 Reykjavík /
Sími/Tel: 511 4747 / www.northwear.is

RÚV á Akureyri
Fréttamaður
RÚVAK

Dagskrárgerðamaður
RÚVAK

RÚV á Akureyri leitar að fréttamanni með
reynslu af fréttaskrifum, vinnslu frétta
fyrir ljósvakamiðla og fyrir vef. Við leitum
að metnaðarfullum, kraftmiklum og
sjálfstæðum einstaklingi sem á auðvelt
með að vinna í hópi, hefur góða framsögn
og er vel ritfær. Svæðisstöðvarnar
eru mikilvægur liður í að uppfylla
þjónustuhlutverk RÚV og þar starfar
öflugur hópur fólks með mikla reynslu og
þekkingu.

Starf dagskrárgerðarmanns er laust til
umsóknar hjá RÚV á Akureyri. Hlutverk
dagskrágerðarmannsins er að sinna
umfjöllun um menningu, mannlíf og
dægurmál í breiðum skilningi fyrir alla
miðla RÚV, en stærstur hluti vinnunnar
er fyrir Rás 1 og Rás 2. Leitað er að
hugmyndaríkum og úrræðagóðum
einstaklingi sem er sjálfstæður
í vinnubrögðum og með örugga
framkomu.

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar.

Við hvetjum áhugasama til að sækja
um, óháð kyni og uppruna.

Skil umsókna og nánari upplýsingar eru á
umsokn.ruv.is.

www.ruv.is

Hagstofa Íslands
Hagstofa
Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfulla
og áhugasama starfsmenn

leitar að metnaðarfullu og áhugasömu starfsfólki

Gæðastjóri

Sérfræðingur á efnahagssviði

Hagstofa Íslands óskar eftirí að
ráða drífandi sérfræðing til
að leiða gæðastarf stofnunarinSérfræðingur
fjárhagsstöðu
heimila
nar. Framundan er að samþætta gæðakerﬁ stofnunarinnar við vottað ISO 27001 öryggiskerﬁ
og
fyrirtækja
hennar
og leiða fjölbreytt umbótastarf innan stofunarinnar. Gæðastjóri er fremsti sérfræðingur Hagstofunnar á sviði gæðamála. Sem slíkur veitir hann stjórnendum ráðgjöf um
gæðamál, sér um innri og ytri úttektir og er fulltrúi stofnunarinnar í samstarﬁ á alþjóðavet-

Starﬁð felst í undirbúningi og reglubundinni söfnun gagna um
tvangi. Gæðastjóri mun einnig halda utan um persónuverndarmál Hagstofunnar og mun
fjárhags
stöðu
hljóta þjálfun
í því.heimila og fyrirtækja, tölfræðilegri úrvinnslu,
greiningu,
birtingu
á niðurstöðum og samskiptum við notendur.
HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Farsæl starfsreynsla af gæðastarﬁ
Hæfniskröfur
• Mikil
fagleg þekking
á gæðastarﬁ
og aðferðum gæðastjórnunar
3
Háskólapróf
í hagfræði,
viðskiptafræði,
verkfræði eða
• Reynsla og þekkinga á gæðastöðlum
sambærileg menntun.
• Reynsla af stjórnun umfangsmikilla verkefna
3
Þekking
á tölfræðilegri
úrvinnslu.
• Þekking og reynsla
af opinberri
stjórnsýslu er kostur
3
Reynsla
af greiningarvinnu er
erkostur
kostur.
• Þekking
á persónuverndarlöggjöf
• Afbragðs
geta
til að tjá sig í ræðu og ritier
á bæði
ensku og íslensku
3
Reynsla
af gagnagrunnsvinnslu
kostur.
• Frumkvæði
til verka
og umbótasinnað
hugarfar
3
Frumkvæði,
góðir
samstarfs- og
samskiptahæﬁleikar.
• Góð samskiptafærni
3
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
• Góð skipulagsfærni og nákvæm vinnubrögð
• Forystuhæﬁleikar

Sérfræðingur í launa- og tekjutölfræði

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða áhugasaman sérfræðing í deild þjóðhagsreikninga og
opinberra fjármála en deildin vinnur meðal annars tölur um landsframleiðslu og undirþætti
hennar og afkomu hins opinbera.
Starﬁðfelst
felst
í útreikningum
útgáfu
launavísitölum,
bæði
Í starﬁnu
þátttaka
í úrvinnslu, og
greiningu
ogáútgáfu
talna um þjóðhagsreikninga
og
fjármál
hins opinbera.
eru fjölbreytt
og öðrum
fela í sérverkefnum
mikil samskipti og samstarf
reglulegri
vinnsluViðfangsefnin
og þróunarvinnu,
svo og
viðvið
hagsmunaaðila
oggreiningu
innlendar og
stofnanir.
úrvinnslu og
á erlendar
launa- og
tekjuupplýsingum.
HÆFNISKRÖFUR
Hæfniskröfur
• Háskólapróf
í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði, eða önnur sambærileg menntun sem
3 Háskólapróf
á sviði tölfræði, verkfræði, stærðfræði eða annað sem
nýtist
í starﬁ
• Reynsla
af tölfræðilegri
nýtist
í starﬁ. úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga er æskileg
• Reynsla
vinnslu gagna
í gagnagrunnsumhverﬁ
kostur
3 Góðafþekking
á íslensku
efnahagslíﬁ ogervinnumarkaðnum
er æskileg.
• Þekking á þjóðhagsreikningum og fjármálum hins opinbera er kostur
3 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
• Þekking á reiknishaldi fyrirtækja og stofnana er kostur
3 Reynsla
• Góð
íslensku- af
og tölfræðilegri
enskukunnátta úrvinnslu og framsetningu tölulegra
er kostur.
• Getaupplýsinga
til að vinna sjálfstætt,
skipulega og undir álagi
• Góðir
samstarfsog samskiptahæﬁleikar er kostur.
3 Reynsla
af gagnagrunnsvinnslu

3 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæﬁleikar.
3 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar 2013.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti haﬁð störf sem fyrst.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum
umsóknum
verður
þegar ákvörðun
umfjármálaráðuneytisins
ráðningu hefur verið
tekin. Umsóknir
gilda í sex
Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð
störf sem fyrst.
Launsvarað
eru samkvæmt
kjarasamningi
og hlutaðeigandi
stéttarfélags.
mánuði
frá því21a,
að150
umsóknar
rennur
út.
Umsóknir skulu berast í pósti á: Starfsumsókn,
Borgartúni
Reykjavíkfrestur
eða rafrænt
á netfangið
starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Póstáritun
starfsumsókn,
Nánari upplýsingar
um starﬁð Hagstofa
veitir HelgaÍslands,
Hauksdóttir
í síma 5281000.Borgartúni 21a, 150 Reykjavík

Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]
Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæﬁngu hagtalna, stunda rannsóknir
Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is
og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má ﬁnna á www.hagstofa.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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RAFMAGNAÐUR VINNUSTAÐUR
Við erum að leita að frábæru fólki til að vinna með okkur í aðfangakeðju Landsnets. Um er að ræða tvö störf á fjármálasviði sem
gefur áhugasömum einstaklingum tækifæri til þess að vaxa í starﬁ og auka hagkvæmni í rekstri okkar.

Sérfræðingur í innkaupum

Starfsmaður á lager

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Umsjón með innkaupum undir viðmiðunarfjárhæðum opinberra
innkaupa og samskipti við birgja
• Umsjón með rafrænu útboðskerﬁ Landsnets
• Umsjón með innkaupakerﬁ Landsnets
• Umsjón með gæðaferlum innkaupa
• Þátttaka í framkvæmdaútboðum
• Innkaupagreiningar, tölfræði og mælingar
• Gerð samninga, samningsstjórnun og kostnaðareftirlit

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Móttaka og afhending á vörum
• Skráning í birgðakerﬁ
• Talningar
• Umsjón með umgengni lagersvæða
• Umsjón með tækjum lagers og útlánum.
• Móttaka spilliefna

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Þekking og reynsla af innkaupum
Þekking á gæðakerfum er kostur
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Þjónustulund
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Við vinnum fyrir þig
Við erum þjónustufyrirtæki – við vinnum fyrir þig í takt við samfélagið og höfum sett okkur það
markmið að tryggja örugga afhendingu á raforku til framtíðar. Við viljum vera eftirsóknarverður
vinnustaður þar sem umhyggja og öryggi er haft í hávegum. Þannig sköpum við góðan vinnustað
með spennandi verkefnum, með gildin okkar – samvinnu, ábyrgð og virðingu – að leiðarljósi.

Menntunar- og hæfniskröfur
Haldbær reynsla af lagerstörfum
Iðnnám kostur
Þekking á rafmagnsvörum kostur
Lyftara- og meirapróf er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar 2019.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Kári Júlíusson mannauðssérfræðingur, sími: 563-9300,
netfang: mannaudur@landsnet.is. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á
heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starﬁð.

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

Hjólabúðin ehf.
í Reykjanesbæ
er til sölu
Um er að ræða rekstur, lager og áhöld.
Hjólabúðin er eina reiðhjólabúðin og verkstæðið í
Reykjanesbæ og bíður upp á mikla vaxtarmöguleika.
Fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika.
Uppl á hjolabud@hjolabud.com eða í síma 660 4424

FISKRÆKTARSJÓÐUR
Salmonid Enhancement Fund

Styrkir 2019
Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 72/2008.
Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán eða styrki til
verkefna sem þjóna þeim markmiðum að efla fiskrækt, bæta
veiðiaðstöðu, styðja við rannsóknir í ám og vötnum og auka
verðmæti veiði úr þeim. Umsóknarfrestur um lán og styrki
úr Fiskræktarsjóði, sem koma til greiðslu árið 2019, er til og
með 28. febrúar 2019.
Þeir sem fengið hafa styrk úr sjóðnum og sækja aftur um
vegna sama verkefnis, skulu skila inn framvinduskýrslu með
nýrri umsókn.

Lögmannsstofa í miðbænum, 101, auglýsir
lausa starfsaðstöðu fyrir lögmann/
lögmenn/endurskoðendur.
Sameiginleg eldhúsaðstaða og fundarherbergi.
Um er að ræða nýlega innréttað húsnæði
á 4. hæð í lyftuhúsi.
5 mínútur frá Héraðsdómi Reykjavíkur.
Lokað bílastæði með hliðopnun fylgir.
Kostnaður í lágmarki.
Frekari upplýsingar veittar í síma 694 8575.

Umsóknareyðublöð vegna styrkveitinga úr Fiskræktarsjóði
má nálgast á http://www.fiskistofa.is undir lax- og silungsveiði. Þar má einnig nálgast verklagsreglur sjóðsins.
Einnig er hægt að hafa samband við Höllu Björk Garðarsdóttur, starfsmann Fiskistofu, í síma 569 7900. Umsóknum um
styrki eða lán úr sjóðnum skal skila til formanns Fiskrætarsjóðs á eftirfarandi heimilisfang:
Fiskistofa
v/Fiskræktarsjóðs
Borgum v/Norðurslóð
600 Akureyri

Íslensk-ameríska félagið
auglýsir styrki fyrir
sumarnámskeið við Haystack
Mountain School of Crafts
Menningarsjóður Pamelu Sanders Brement og Íslenskameríska félagið auglýsa til umsóknar styrki fyrir listafólk til að
sækja sumarnámskeið við Haystack Mountain School of
Crafts í Maine.
Tveir styrkir eru í boði að upphæð um $3.000 hvor. Frekari
upplýsingar um námskeiðin og kennslugreinar má ﬁnna á
heimasíðu skólans á www.haystack-mtn.org
Umsóknir skulu sendar inn á ensku. Til að sækja um Haystack styrkinn þarf að leggja inn eftirfarandi gögn:
1. Útfyllta umsókn á ensku
2. Ferliskrá þar sem fram koma upplýsingar um heimilsfang,
símanúmer, netfang og heimasíðu ef við á
3. Yﬁrlýsing um listrænar áherslur
4. Lýsing á reynslu og færni í listgreininni sem námskeiðið
fjallar um
5. Afrit af prófskírteini úr háskólanámi ef við á
6. Tvö meðmælabréf
7. Sýnishorn af verkum umsækjanda, nánar tiltekið 10 ljós
myndir með útskýringum (í einu pdf skjali sem er ekki
stærra en 2 MB).
Umsóknareyðublöð má sækja á www.iceam.is þar sem
almennar upplýsingar koma einnig fram. Umsækjendur skulu
tilgreina á umsókn hvaða námskeið þeir hafa hug á að sækja.
Umsóknir skulu sendar á netfang iceam@iceam.is eigi síðar
en 10. febrúar 2019.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

ÚTBOÐ
• Málun í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar
2019 - Hverﬁ 6-7, útboð nr. 14395.
• Málun í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar
2019 - Hverﬁ 8-9-10, útboð nr. 14404.
• Dúklagningar í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar 2019, útboð nr. 14405.

Heilbrigðisþjónusta

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

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

Iðnaðarmenn

Job.is

Innkaupadeild

Styrkir úr Endurmenntunarsjóði
grunnskóla 2019
Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum í Endurmenntunarsjóð grunnskóla vegna endurmenntunarverkefna skólaárið
2019-2020.
Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir félagsmenn
í Félagi grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélagi Íslands
(SÍ) geta sótt um framlög úr sjóðnum, þar á meðal grunnskólar,
skólaskrifstofur, sveitarfélög, háskólar, símenntunarstofnanir,
félög, fyrirtæki og aðrir. Gert er ráð fyrir að endurmenntunarverkefnum verði að fullu lokið eigi síðar en við lok skólaársins 20192020. Verði ekki unnt að ljúka námskeiðum innan þeirra tímamarka
fellur styrkveiting niður.
Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að allt að þriðjungi ráðstöfunarfjár
verði úthlutað til verkefna sem tengjast eftirfarandi áherslusviðum:
• skóli margbreytileikans
• heilbrigði og velferð nemenda
• eﬂing íslenskrar tungu í öllum námsgreinum
Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heimasíðu
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is. Umsóknir
á öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið á móti
viðbótargögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í
umsókninni.
Í umsóknum skal gefa ítarlegar upplýsingar um hvers konar
endurmenntun umsækjandi hyggst bjóða, m.a. innihald, skipulag
og markmið verkefnis/námskeiðs, stað og tíma, áætlaðan fjölda
þátttakenda, fyrirlesara, ábyrgðarmann og annað það sem
máli kann að skipta við mat á umsóknum. Einnig skal tilgreina
áætlaðan kostnað. Þær umsóknir einar koma til álita sem sýna
fram á að endurmenntunarverkefnin mæti þörfum grunnskólans,
séu byggð á skólastefnu, aðalnámskrá, fagmennsku og gæðum.
Styrkir eru eingöngu greiddir vegna launakostnaðar fyrirlesara.
Annar kostnaður er ekki greiddur.
Þegar fyrir liggur ákvörðun um hverjir fá styrk verður gerður
sérstakur samningur um hvert endurmenntunarverkefni.
Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar 2019.
Stefnt er að því að svarbréf berist umsækjendum fyrir apríllok
2019.
Reglur um Endurmenntunarsjóð grunnskóla er að ﬁnna á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is og
eru umsækjendur hvattir til að kynna sér þær.

Landsnet ásamt Vatnsveitu Hafnarfjarðar og HS-veitum óskar eftir tilboðum
í jarðvinnu, lagningu jarðstrengs, vatnslagnar og fjarskiptarörs. Verkið felst
í að leggja 132 kV jarðstreng, Hafnarfjarðarlínu 1 (HF1,) og fjarskiptarör um
1 km leið meðfram Ásbraut í Hafnarﬁrði og að kirkjugarði norðan
Reykjanesbrautar. Einnig vatnslögn fyrir Vatnsveitu Hafnarfjarðar og
rafstrengi fyrir HS-veitur.
Framkvæmdir í þessu verki eru í höfuðatriðum eftirfarandi:
a. Grafa lagnaskurð.
b. Leggja 132 kV jarðstreng Landsnets.
c. Leggja 400 mm vatnslögn vatnsveitu Hafnarfjarðar.
d. Leggja 11 kV rafstreng HS-veitna.
e. Leggja jarðvír, ídráttarrör, borða og strenghlífar.
f. Fylla að lögnum og yﬁr lagnir.
g. Ganga frá yﬁrborði.
h. Nauðsynleg jarðvinna önnur til að ljúka ofantöldum verkliðum.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á útboðsvefnum, www.utbodsvefur.is.
Tilboðum skal skila fyrir þann 20. febrúar 2019, kl. 14:00 í gegnum
útboðsvef Landsnets.

:!

JARÐVINNA OG LAGNING

Nánari upplýsingar um Endurmenntunarsjóð grunnskóla
veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða í tölvupósti á
klara.e.ﬁnnbogadottir@samband.is.

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI AÐ
KAUPA EINBÝLISHÚS Í GARÐI.
TILBOÐSVERÐ kr. 59.900.000.
S

PIÐ

HÚ

O

Urðarbraut 14, 250 Garður.
Eignin verður sýnd laugard. 26. jan. kl. 13:00 - 13:30.

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

Glæsilegt 301,4 fm einbýlishús í Garðinum, þar af
er innbyggður bílskúr 27,6fm.
Glæsilegt 301 fm einbýlishús á einni hæð í Garðinum með
innbyggðum bílskúr,byggingarár 2006. Einstaklega bjart
og stórt alrými/stofa með mikilli lofthæð. Stórt eldhús með
borðstofu. Sjö svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Lokað
garðrými er í miðju hússins undir berum himni.Húsið er
staðsett innst í botnlanga.

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

Opið hús Lau. 26. jan. frá kl. 13:00-13:30

SUÐURGATA 6
EINBÝLISHÚS

9 HERBERGI

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

BERGSTAÐARSTRÆTI 52
ATVINNUHÚSNÆÐI 305.5m

2

101 REYKJAVÍK

STAÐSETT Í HJARTA REYKJAVÍKUR

OG BÝÐUR UPP Á ÝMSA MÖGULEIKA.

VERÐ

TILBOÐ

217.6m

2

9 SVEFNHERBREGI OG SÉR BÍLAPLAN

VERÐ

TILBOÐ

101 REYKJAVÍK

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

ÍBÚÐ

VERÐ:

32.5M

VERÐ:

48.9M

5 HERBERGI

VERÐ:

43.9M

BÖÐVAR 660 4777 og GUNNLAUGUR 844 6447

210 ÁLFTANES
4 HERBERGI

109.4m

2

FALLEG OG BJÖRT ÍBÚÐ MEÐ GÓÐU ÚTSÝNI
ÚLFAR 897 9030 og STEFÁN 519 5500

108 REYKJAVÍK
3 HERBERGI

118.1m

2

ÞRJÚ SVEFNHERBERGI OG TVENNAR STOFUR

SKÓLATÚN 5
ÍBÚÐ

105 REYKJAVÍK

AMTMANNSSTÍGUR
GISTIHEIMILI

220.3m

66.2m

2

Í GÖNGUFÆRI VIÐ SKÓLA OG ALLA ÞJÓNUSTU
BÖÐVAR 660 4777 og GUNNLAUGUR 844 6447

STEINSTEYPT EINBÝLISHÚS SEM

ER REKIÐ SEM GISTIHEIMILI

VERÐ

TILBOÐ

101 REYKJAVÍK
2

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

ÞINGHOLTSSTRÆTI 25
EINBÝLISHÚS

VERÐ

TILBOÐ

563m

2

101 REYKJAVÍK
UM ER AÐ RÆÐA VEGLEGA OG

SÖGUFRÆGA HÚSEIGN BYGGÐA 1884.
ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

SÖLUSÝNING - LAU 26. JAN. FRÁ kl. 15:00-15:30 - A.T.H.

Opið hús Lau. 26. jan. frá kl. 13:00-13:30

SKÁLAGERÐI 5

LAUGANESVEGUR 100
EINBÝLISHÚS

LÆKKAÐ VERÐ

KÓPAVOGSBRÚN 2-4
FJÓRBÝLI

VERÐ

92.2M

200 KÓPAVOGUR

STÆRÐ FRÁ: 168.8-171.7m2

4-5 herb.

AÐEINS TVÆR ÍBÚÐIR EFTIR
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

SÖLUSÝNING - LAU 26. JAN. FRÁ kl. 14:00-14:30

FRAKKASTÍGSREITUR

101 REYKJAVÍK

ÍBÚÐIR

STÆRÐ FRÁ: 56.5 - 178.3m2

VERÐ FRÁ:

NÝJAR HÁGÆÐA ÍBÚÐIR Í 101 REYKJAVÍK

41.9M

GUNNLAUGUR 844 6447 og BÖÐVAR 660 4777

26 ATVINNUAUGLÝSINGAR

2 6 . J A N ÚA R 2 0 1 9 L AU G A R DAG U R

Benedikt
B
dik
Ólafsson
Lögg.
fasteigna,og skipasali..
s. 661 7788

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

FURUDALUR 12, REYKJANESBÆ
ÚS
H
IÐ
OP
TIL SÖLU REKSTUR Á TRAUSTRI EFNALAUG!
Gott fyrirtæki til sölu við Brekkustíg í Reykjanesbæ.
Rótgróin efnalaug á mjög góðum stað á höfuðborgarsvæðinu.

Til sölu rekstur á bifreiðaverkstæði, partasölu og smurstöð í
fullum rekstri. Partasalan selur bæði nýja og notaða varahluti.
Eina partasalan á Suðurnesjum. Þrjár bílalyftur. Mikið magn
af notuðum varahlutum; vélar, gírkassar, sjálfskiptingar ofl. ofl.

Nýleg tæki, langtíma leigusamningur (fasteign er hægt að kaupa líka).
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Allar nánari upplýsingar á www.asberg.is
og í síma 421-1420
Hafnargata 27 • 230 Keﬂavík
Símar 421 1420
asberg@asberg.is • asberg.is

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 27. JAN. FRÁ KL 16:00 TIL 17:00
Um er að ræða glæsilegt 156,2 fm. fjögra herb. Parhús með stórri
verönd þar er gert ráð fyrir heitum potti, innbyggður bílskúr, hiti í innkeyrslu og í göngustíg. Forstofa með fataskáp. Eldhús, stofa / borðstofa
er eitt stórt og bjart alrými, Þrjú rúmgóð svefnherbergi með fataskápum.
Stórt baðherb, rúmgott þvottahús, bílskúr með mikillri lofthæð, auðvelt
er að útbúa aukaherbergi í bílskúr.
Falleg eign á góðu verði, býður upp á mikla mögleika.Verð. 49,9 millj.

Sölkugata 18, Mos.
Opið hús mánud. 28.jan. kl. 17.15-17-45

HEILINDI • DUGNAÐUR • ÁRANGUR
152,2 m2
69,9 millj.

HRAUNBÆR 25
110 REYKJAVÍK

Halla Unnur Helgadóttir, Löggiltur fasteignasali
Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík
Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Grænásbraut 720
Ásbrú

Laus strax
1000 eða 2000 fm atvinnu-húsnæði
miðsvæðis í Ásbrú með fjöldan allan
af bílastæðum á malbikaðri lóð
Innkeyrsla möguleg frá framog bakhlið hússins
Möguleiki á aðlögun innviða
húsnæðisins í samræmi við
Àarˋr leigutaka
Gott tækifæri fyrir þá sem þurfa
góða inni- og útiaðstöðu

OPIÐ HÚS
173 fm. fallegt og mikið endurnýjað raðhús á einni hæð með sérstæðum
bílskúr. Undir öllum bílskúrnum er kjallari sem ekki er inni í fm. tölu. Eignin
er vel skipulögð með 4 svefnherbergjum og stórum, björtum stofum með
hornarni. Skjólsæll garður til suðurs með prýðilegu útsýni. Húsið er á rólegum
stað í Árbænum, stutt í alla helstu þjónustu. V. 69,9 m.
Opið hús sunnudaginn 27. jan. milli kl.14:30 og 15:00
Nánari uppl. Hreiðar Levý, s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is eða
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. / sölustjóri s. 899 1882 eða thorarinn@
eignamidlun.is

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nýtt 5 herb. raðhús með innb. bílskúr í Mosfellsbæ. Lúxuseign með hjónasvítu, eldhúseyju, tveimur baðherbergjum auk
gestasnyrtingar. Svefnherb. eru 3 en möguleiki að bæta við fjórða
svefnherberginu. Húsið sem er í heildina 212,9 fm að stærð, þar
af bílskúr 25,1 fm, verður afhent á bst. 5, tilb. til innr. að innan,
sparslað, málað og rafmagn fullfrágengið. Fullb. að utan með afgirtum garði og grófjafnaðri lóð

Bjargartangi 18, Mos.
Opið hús í dag laugard. 26.jan. kl. 14-14.30

Hagstætt
leiguverð

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

Engjateig 9, 105 Reykjavík
450@450.is
Elías Haraldsson lögg. fast. s: 777 5454
Erlendur Davíðsson lögg. fast. s: 897 0199

Vesturvallagata 2

Vel skipulagt 6 herb. einbýlishús með innbyggðum bílskúr í
Mosfellsbæ. Húsið skiptist í 5 svefnherbergi, stofu með fallegum arni, eldhús, baðherbergi, gestasalerni, þvottahús og
búr. Samtals er eignin skráð 175 fm, þar af er bílskúr 35 fm.
Þak var endurnýjað fyrir um 2 árum með aluzink járni. Upphitað bílastæði.

Kvíslartunga 9, Mos.

5H\NMDY¯N

OPIÐ HÚS

VXQQXGDJLQQMDQNOȟ

Nánari upplýsingar veitir:

Einbýli á þremur hæðum
*µOIˌ¸WXUPH²K¨²\ˋUFP
P¨OLVWFDIP
%\JJMDP¨WWLHLQO\IWDE\JJLQJX
með kjallara og risi og fjölga
íbúðum um eina
Frábær staðsetning,
miklir möguleikari

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

Verð :

75,0 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
g

LAUFÁSVEGUR 50
OPIÐ HÚS Í DAG 26. JAN. KL 14:00-14:30
Mjög fallegt og virðulegt 140,7 fermetra eldra steinhús (kjallari hæð og ris) ásamt 32,2 fermetra bílskúr byggt 1926 sem
stendur við eina af eftirsóttustu götu miðbæjarins. Vel byggt
hús sem býður upp á mikla möguleika en þarfnast endurnýjunar. Sér íbúð í kjallara. Laust við undirritun kaupsamning.

Fallegt 7 herbergja. parhús með innb. bílskúr í Mosfellsbæ.
Frábært útsýni yfir Mosfellsbæ og Leirvoginn. Húsið sem er
í heildina 286,3 fm, þar af bílskúr 32,2 fm, skiptist í 5 svefnherbergi, 2 stofur og 2 baðherb., þvottahús og geymslu.
Aukin lofthæð, opið skipulag og gólfhiti. Gert er ráð fyrir arni
í stofu.

- með þér alla leið -

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

=PóÄUU\TYt[[H
LPUZ[HRSPUNPUUxZ[HYÄó

capacent.is

Traust og fagleg þjónusta

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
g

6/80(1167$180+8*$6$0,59(/.201,5

+YYHUˋVJDWD
 %DUµQVVVWW¯J
JXU
101 Reykj
Reeykj
ykjaví
avíkk
av
aví

Grandavegur 42 A, B og C
107 Reykjavík

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

laugardaginn 26. jan. kl. 14:00 - 15:00

Glæsilegar nýjar íbúðir
á besta stað í miðborginni

sunnudaginn 27.jan. 14:00 - 15:30
Einstaklega vel hannaðar íbúðir með
\ˋrb\ggðum Àaksvölum sem e\kur
notagildi og nýtur sólar frá morgni
til sólarlags að kvöldi.

Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja
59 - 186 fm að stærð.
Öllum íbúðum fylgja stæði í
lokaðri bílageymslu

Tvö baðherbergi eru í öllum íbúðum
og allar Àriggja herbergja með
mismunandi skipulagi.

Verð frá 44,0 millj.

Sérstæði í lokaðri bílgeymslu
með rafhleðslustöð.

141 ÍBÚÐIR – AÐEINS 13 ÍBÚÐIR EFTIR
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

Íbúð 209
Stærð 99,1 fm
6«UDIQRWDˌ¸WXUWLO
suður og vestur
Verð 63,7 millj.

Íbúð 201 sýningaríbúð
Stærð 86,7 fm endaíbúð

Íbúð 01
3ja herbergja endaíbúð
Stór stofa með
opnu eldhúsi
Tvö baðherbergi
<ˋUE\JJ²DUVYDOLU¯
norður og suður
Alls fermetrar með
svölum 166 fm

Íbúð 03
3ja herbergja endaíbúð
með. frábæru útsýni
Stór stofa m. opnu eldhúsi.
Hjónaherbergi með sér wc
með sturtu
Gestasnyrting með sturtu,
tveimur handlaugum
Alls fermetrar með svölum
176 fm

Verð frá 72,2 millj

Verð frá 78,6 millj

6«UDIQRWDˌ¸WXUWLOYHVWXUV
Verð 52,9 millj.

Íbúð 304
Stærð 76,9 fm
Mjög rúmgóð
2ja herbergja

Falleg læst álklæðning
Frábær hönnun

Verð 47,5 millj.

Veglegar svartbæsaðar innréttingar
Silestone í borðplötum
Lokaður suður garður

3ja herbergja íbúð á
efstu hæð
&DIPÀDNVYDOLU
ásamt tveimur
\ˋUE\JJ²XPVY¸OXP
Frábært skipulag
Hjónaherbergi með
fataherbergi og wc
Stór stofa, opið eldhús
með eldunareyju
Alls fermetrar með
\ˋUE\JJ²XPVY¸OXP
frá 160 fm

3ja herbergja íbúð á
efstu hæð
&DIPÀDNVYDOLU
ásamt tveimur
\ˋUE\JJ²XPVY¸OXP
Stofa með
eldhús í miðju,
HOGXQDUH\MDPH²K£ˋ
Tvö baðherbergi

Verð frá 105,2 millj

Verð frá 97,7 millj.

Íbúð 04
3j herbergja útsýnisíbúð
Stofa með opnu eldhúsi með eldunareyju
Hjónaherbergi með fataherbergi og
sér wc með sturtu
Gestasnyrting með sturtu
<ˋUE\JJ²DUVM£YDU¼WV¿QLVVYDOLU
Alls fermetrar m. svölum frá 165 fm
Verð frá 78,9 millj
Nánari upplýsingar veita:

Nánari upplýsingar veita:

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

Alls fermetrar með
\ˋUE\JJ²XPVY¸OXP
161 fm

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

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

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851
hronn@miklaborg.is

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

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

Með þér alla leið

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232
thorhallurb@miklaborg.is

Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ

Nýjar þriggja og fjögurra herbergja íbúðir

Laugardaginn 26. janúar frá 14:00 - 15:00
Sunnudaginn 27. janúar frá 14:00 - 15:00
.S¤ZPSLN[Uû[[m[[HxIóHMQSIûSPTLóS`M[\x]PUZ¤S\O]LYÄx.HYóHI¤
Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar

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

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

MÁNALIND
BYGGINGAFÉLAG

www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020

Fasteignamiðlun

Síðumúli 13
108 Reykjavík
s: 577 5500
www.atvinnueign.is

Jón Óskar Karlsson
Löggiltur fasteignasali
693 9258
jonoskar@atvinnueign.is

Til leigu - 380 fm - Fossaleynir 16
Atvinnueign kynnir til leigu:
Um 380 fermetra húsnæði að Fossaleyni
16, Grafarvogi. Um er að ræða 176,5fm.
skrifstofurými á einni hæð sem skiptist í
opið r ými með kaffistofu, ásamt tveimur
opnum skrifstofum auk fundarherbergis.
Tvö salerni og möguleiki að setja upp
sturtu. Steinteppi á gólfum og niðurtekið
loft, góð lofthæð. Að aftan er svo um
200fm. iðnaðar- / lagerr ými með stórri
innkeyrsluhurð. Opið og gott rými með
5,4 metra lofthæð þar sem mest er. Um
50fm. milliloft. Mjög þægileg aðkoma er
að húsinu og mikið útipláss. Húsnæðið er
laust strax. Leigusali er einnig tilbúinn að
selja húsnæðið.

Allar frekari upplýsingar um eignina veitir:
Jón Óskar Karlsson, löggiltur fasteignasali
s: 693 9258 netf: jonoskar@atvinnueign.is

www.landmark.is
Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.

... leiðir þig heim!

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Jóhanna Gustavsdóttir
Löggiltur fast.

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.

Bergrós Hjálmarsdóttir
Löggiltur fast.

LAUTARVEGUR 14 OG 16 – 103 RVK.

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900

BERGSTAÐASTRÆTI 66 – 101 RVK

S

PIÐ

S

HÚ

PIÐ

O

HÚ

O

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 26.JANÚAR KL.14.00-14.30
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 29 JANÚAR KL. 17:30 – 18:00
- Nýjar 3ja – 6 herbergja sérhæðir á 1 og 3 hæð
- Eignirnar afhendast fullbúnar að utan sem innan en án gólfefna
- Stærð frá 112,2 fm – 230 fm (aukaíbúð fylgir stærri eigninni)
V 73,9 m – 106,9 m kr.

- Gólfhiti á baðherbergjum, sérsmíðaðar innréttingar frá Brúnás
- Innfelld lýsing, eikar innihurðir, borðplötur úr kvartsteini
Andri s. 690 3111

TUNGUSEL 5 – 109 RVK

ÁLFHEIMAR 42 – 104 RVK

S

PIÐ

- Virðulegt 224 fm einbýlishús í Þingholtunum
- Eignin er á 3.hæðum og er byggt árið 1912
- Gott skipulag 4 svefnherb., 4 stofur, 2 baðherb.
- Búið er að endurnýja töluvert mikið í húsi
- Suður-verandir og skjólgóður suður-garður
- Mögulegt er að útbúa aukaíbúð á jarðhæð
- FRÁBÆR STAÐUR
V. 118 millj.

NESHAGI 5 - 107 RVK

S

HÚ

PIÐ

O

Sveinn s. 6900.820

S

HÚ

PIÐ

O

HÚ

O

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 27.JANÚAR KL.14.00-14.30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 27.JANÚAR KL.15.00-15.30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 27.JANÚAR KL.16.00-16.30

- Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð á 1.hæð
- Tvö góð svefnherbergi / rúmgóð stofa
- Endurnýjað baðherbergi
- Afgirt verönd út frá stofu
- Mikil og snyrtileg sameign í stigagangi
V. 36,9 millj.

- Rúmgóð 5.herb. íbúð á 1.hæð með möguleika
- Í dag eru 3 góð svefnherb., voru 4 áður
- Gott skipulag með góðum stofum
- Búið er að endurnýja eldhús
- Húseign og sameign er í góðu ásigkomulagi
- GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 51,9 millj.

- Góð 126.7 fm 4ra herb. íbúð með bílskúr
- Flott skipulag og björt rými
- Tvær stofur, rúmgott svefnherb., rúmgott eldhús
- Útleiguherb. í risi m/aðg. að eldhúsi og baði
- Rúmgóður bílskúr í lengju við húseign
- Góðir tekjumöguleikar á eign.
- GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 52,5 millj.

Sveinn s. 6900.820

Þórarinn s. 7700.309

HVERFISGATA 50– 220 HAFNARFIRÐI

KÓPAVOGSBRAUT 3B – 200 KÓP.

IÐ
OP

HJALLABREKKA 2–200 KÓPAVOGUR

UN

S

HÚ

KIÐ

Sveinn s. 6900.820

S

OÐ
SK

IÐ
OP

BÓ

HÚ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 27. JANÚAR KL.16.30-17.00

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 22. JANÚAR KL.17:00-17:30

- Einbýlishús með AUKAÍBÚÐ, tvö fastanúmer.
- Eignin er á 3.hæðum og er byggð árið 1926
- Búið er að endurnýja töluvert í húsi.
- Tvennar svalir og skjólgóður lítill garður.
- Miklir möguleikar, gott tækifæri á leigutekjum.
V. 74,9 millj.

- Falleg og mikið endurbætt 3ja herbergja íbúð
- Árið 2011 var ráðist í gagngerar endurbætur bæði að utan sem innan
- Hvítlakkaðar innréttingar ásamt hvítum yﬁrfelldum innihurðum
- Snyrtileg sameign með teppalögðum gólfum
- Svalir útfrá stofu – góð aðkoma, næg bílastæði
V. 43,5 millj.

- Falleg og mikið endurnýjuð 113 fm íbúð m.sérinngangi.
- Þrjú góð svefnherbergi.
- Opið eldhús,stofa-og borðstofa.
- Vandað baðherbergi m. innréttingu fyrir þvottavél og þurrkara
- Sérafnotareitur með timburpalli til suðurs.
- Geymsla innan íbúðar og tvær útigeymslur.
V. 51.9 millj.
Jóhanna s. 698-9470

Ingibjörg s. 897-6717

Andri s. 690 3111

BREIÐÁS 9 (HÆÐ), 210 GARÐABÆ

KÓRSALIR 1 – 201 KÓP

S

PIÐ

HJALLABREKKA 15 – 200 KÓP

S

HÚ

PIÐ

O

S

HÚ

PIÐ

O

HÚ

O

T
NÝT
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 27. JAN kl 17:00-17:30

OPIÐ HÚS SUNNUD. 27. JAN KL. 13:00-13:30

OPIÐ HÚS SUNNUD. 27. JAN KL. 15:30 – 16:00

- 138,7 fm hæð í tvíbýlishúsi með stórum suðurgarði.
- Forstofa, endurbætt eldhús, stofa/borðstofa og hol.
- Fjögur svefnherbergi (voru áður 3), hol og baðherbergi.
- Sameiginlegt þvottahús og sér geymsla í kjallara.
- Frábær staðsetning í grónu og barnvænu hverﬁ.
Verð 51.900 mkr

- Falleg 4ra herbergja, 116 fm íbúð á 2. Hæð.
- Lyftuhús og stæði í bílageymslu fylgir.
- Hægt að hafa 2 stofur og 2 herbergi.
- Ljósar innréttingar – frábært hverﬁ miðsvæðis.
V. 49,5 millj.

- Mjög góð 5 herbergja efri sérhæð í tvíbýli.
- Alls 171 fm á einni hæð með bílskúr.
- Þrjú rúmgóð svefnherbergi og stórar stofur.
- Þak nýlega málað og lagað. Gott fjölskylduhverﬁ.
V. 69,5 millj.

Þórey, s. 663 2300

Sigurður 896-2312

Sigurður 896-2312

Bryndís

OPIÐ HÚS

27. jan 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS

27. jan 15:15 – 15:45

Sæviðarsund 15

Sifjarbrunnur 22

104 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 91,5 fm

113 REYKJAVÍK
FJÓRBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 212,7 fm

Gullfalleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjórbýli með
sérinngang. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á
seinustu árum, þmt. gólfefni, eldhús og baðherbergi.
Fyrir liggur að mála húsið og laga tröppur.

Heyrumst

Ólafur 822 8283

43.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

88.700.000

27. jan 14:00 – 14:30

Tjarnarstígur 5

Funafold 51

170 SELTJARNARNES

112 REYKJAVÍK
EINBÝLI

HERB:

STÆRÐ: 85,7 fm

5

TVÍBÝLI

HERB:

3

Rúmgóð þriggja herbergja íbúð með sérinngangi í grónu
hver´ á Seltjarnarnesi. Tvö rúmgóð svefnherbergi, stofa,
eldhús, baðherbergi, geymsla og þvottahús. Stutt í alla
þjónustu, skóla, leikskóla og verslanir.

Bjart og fallegt einbýlishús með aukaíbúð
á besta stað í Grafarvogi innst í botnlanga.
Einstaklega vandað og fjölskylduvænt hús sem
fengið hefur gott viðhald síðastliðin ár.

Heyrumst

Heyrumst

Venni 699 7372

Ólafur 822 8283

88.500.000

43.900.000

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

6

Löggiltur fasteignasali

27. jan 15:00 – 15:30

STÆRÐ: 195,7 fm

HERB:

Heyrumst

Venni 699 7372

OPIÐ HÚS

RAÐHÚS

Einstaklega fallegt og vel skipulagt raðhús á tveim
hæðum með bílskúr. Fjögur svefnherbergi, stofa, stórar
svalir, sjónvarps-fjölskyldurými, sérlega µott eldhús,
baðherbergi með baðkari og sturtu. Virkilega vandað hús.

27. jan 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS

mánudaginn 28. janúar 17:00 – 18:00

Fannarfell 2
111 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 84 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

5

Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á 4. og efstu hæð
í klæddu fjölbýlishúsi. Svalirnar eru lokaðar og
nýtast því allan ársins hring og aðrir gluggar
hafa verið endurnýjaðir.
Heyrumst

Venni 699 7372

32.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Tangabryggja 13-15

27. jan 17:00 – 17:30

110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 50-191 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 2-5

LIND fasteignasala kynnir:

Lundur 23
200 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 113,3 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Glæsileg íbúð á þessum vinsæla stað við Fossvoginn.
Íbúðin er á jarðhæð og er með sólpall útfrá stofu og
stæði í bílageymslu. Íbúðin er teiknuð með
hjólastólaaðgengi í huga og því eru hurðaop breiðari.

Heyrumst

Heyrumst

Venni 699 7372
Löggiltur fasteignasali

Glæsilegar nýjar íbúðir á frábærum stað,
6tæði í bílgeymslu fylgir µestum íbúðum sem
og hlutdeild í sameiginlegum stæðum fyrir utan
húsið. Íbúðum fylgir helluborð, blástursofn með
kjöthitamæli, háfur, innbyggður ísskápur og
uppþvottavél.
Íbúðir afhendast með gólfefni á öllum rýmum.
Húsið er klætt að utan með vönduðum
ál- og tréklæðningum sem tryggir lágmarks
viðhald hússins. Innréttingar fylgja þar sem á
við og eru þær af vandaðri gerð frá GKS
innréttingum,framleiddar af Nobilia í Þýskalandi
samkvæmt ýtrustu gæðakröfum.

67.500.000

Halldór 618 9999
Löggiltur fasteignasali

32.9 - 92.5 M

OPIÐ HÚS

26. jan 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS

27. jan 16:00 – 16:30

Bjarkarás 7

Álalind 14

210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 143 fm

201 KÓPAVOGUR
HÆÐ

HERB:

3

STÆRÐ: 77,4 fm

Stórglæsileg og einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja
efri hæð með sérinngangi. Sér bílastæði í upphitaðri
bílageymslu fylgir eigninni, Víðsýnt er úr eigninni m.a. til
Esju, Bláfjalla, Helgafells og Keilis.

Heyrumst

Þorsteinn 696 0262

74.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Fannahvarf 4

201 KÓPAVOGUR

203 KÓPAVOGUR

ÞAKÍBÚÐ

HERB:

6

STÆRÐ: 112,2 fm

Nýuppgert glæsilega 16 fm penthouse íbúð
(bílageymsla ekki inni í fm tölu) með stórkostlegu útsýni.
Hjónasvíta með fataherbergi. 7vennar útsýnissvalir.
Bílastæði í upphituðum bílakjallara.

52.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

26. jan 14:00 – 14:30

Brekkugerði 24

Lækjarás 9

108 REYKJAVÍK

110 REYKJAVÍK
EINBÝLI

HERB:

8

STÆRÐ: 399,6 fm

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með
33,6 fm bílskúr við Brekkugerði 24 í Reykjavík.
Möguleiki er að gera aukaíbúð á neðri hæð.

EINBÝLI

HERB:

9

Einstakt einbýlishús á fallegum útsýnistað við
Lækjarás. Húsið er endurnýjað að mjög miklu
leyti. Sérsmíðaðar innréttingar. Mjög stór afgirt
suðurverönd með heitum potti.

Heyrumst

Heyrumst

Gunnar 699 3702

Gunnar 699 3702

115.000.000

Löggiltur fasteignasali

129.000.000

Löggiltur fasteignasali

26. janúar 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS

Vogatunga

27. janúar 15:00 – 15:30

Sunnusmári 24-28

270 MOSFELLSBÆR

201 KÓPAVOGUR

RAÐHÚS

HERB:

6

STÆRÐ: 63-198,2 fm FJÖLBÝLI

HERB: 2-5

LIND fasteignasala kynnir:

LIND fasteignasala kynnir:

Sýning í Vogatungu 111 í Mosfellsbæ. Afhendist
fullbúin að innan og utan.
Húsin eru staðsett í nýlegu fjölskylduvænu
hver´ í Mosfellsbænum. Hinn nýlagði 7unguvegur tengir hver´ð við íþróttamiðstöðina að
Varmá, Varmárskóla og miðbæ Mosfellsbæjar.
Stutt í útiveru, gönguleiðir, upplýstan battavöll,
körfuboltavöll, la[aveiði, hestamannahver´
Harðar, µugklúbb Mosfellsbæjar osfrv.
Sveitasæla í aðeins 15 mín keyrslu frá miðpunkti
Reykjavíkur.¢
Einnig til sölu hús sem afhendast á
byggingastigi 5. 7il afhendingar mars-júlí 201.
Aðeins 7 hús eftir.

Tilbúnar til afhendingar.
Nýjar og glæsilegar íbúðir að Sunnusmára
24-28, 201 Kópavogi. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar með gólfefnum, innbyggðum ísskáp
og uppþvottavél. Gólfhiti á baðherbergjum.
Húsið er álklætt og ál-tré gluggar og því
viðhaldslítið og allir innveggir hlaðnir.
Grunnker´ fyrir rafbílahleðslu er uppsett í
bílakjallara og GSM tengdum mynddyrasíma.

Heyrumst

Jón 777 2288

4

Heyrumst

27. jan 14:00 – 14:30

STÆRÐ: 236,7 fm

HERB:

Gunnar 699 3702

79.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

HÆÐ

Mjög falleg og björt fjögurra hæð með
sérinngangi við Fannarhvarf 4 í Kópavogi.
Fallegt útsýni - örstutt í skóla og leikskóla og
aðra nauðsynlega þjónustu.

Heyrumst

Gunnar 699 3702

STÆRÐ: 297,2 fm

52.500.000

28. jan 17:30 – 18:00

Hörðukór 5

OPIÐ HÚS

2

Hdl, löggiltur fasteignasali

29. jan 17:30 – 18:00

STÆRÐ: 196,5 fm

HERB:

Heyrumst

Hrafn 775 4988

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð með aukinni
lofthæð y´r stofu. Íbúðin skilast fullbúin með
gólfefni á öllum rýmum. 7vær lyftur og stæði í
lokaðri bílageymslu.

Heyrumst

62.9 - 78.9 M

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Gunnar 699 3702
Löggiltur fasteignasali

39.9 - 98.9 M

AÐEINS 13
ÍBÚÐIR
EFTIR!

Opin hús
um helgina!

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Senter

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Senter
Skútuvogur 11a
104 Reykjavík
Sími: 4144700
www.remax.is

Opið hús að Friggjarbrunni 53, sunnudaginn 27. janúar
frá kl. 13:30 til 14.00
Til sölu 3-4 herbergja fullbúnar íbúðir í Úlfarsárdal

Fullbúnar íbúðir í lyftuhúsi við Friggjarbrunn 53 í Úlfarsárdal. Íbúðirnar eru allar fullbúnar þriggja til fjögurra herbergja. Eldhús með heimilistækjum frá AEG og innréttingar frá
HTH. Gott skápa og borðpláss. Baðherbergi eru ﬂíslögð á gólﬁ og að hluta til á veggjum og einnig með innréttingu frá HTH, veggsalerni og góðri sturtu. Sér ﬂisalagt
þvottahús er í öllum íbúðum. Tvö til þrjú svefnherbergi sem eru öll rúmgóð og með fataskápum. Út frá stofu er ýmist svalir eða verönd. Harðparket á gólﬁ frá Húsasmiðjunni.
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílastæðahúsi. Húsið er steinað að utan. Virkilega fallegar íbúðir á vinsælum stað og fallegur útsýni í hverﬁ sem á er í hraðri uppbyggingu.

Opið hús að Skyggnisbraut 4 og 6, sunnudaginn 27. janúar
frá kl. 13:30 -14:00
Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 4 og 6 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu.
Heildareignin er 5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi. Úr
stofunum er gengið út á svalir/garð. Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á milli innréttinga. Baðherbergin eru með ﬂísum á gólﬁ og hluta
til á veggjum, upphengdu salerni, góðri inn- réttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fataskápar. Þvottahús með ﬂísum á gólfum er innan hverra íbúðar. Að utan er húsið
steinað og garðurinn að mestu frágenginn.

SÖLUSÝNING - HOLTSVEGUR 2-6
SUNNUDAGINN 27. JANÚAR - KL. 15.00 - 15.30

Glæsilegar 2ja til 5 herbergja íbúðir
á einstökum stað í Urriðaholti

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í
verkefnum á öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu
árin allt að 200 til 250 hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og
meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu.
Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum byggingarverktökum. Félagið vinnur
einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endurbótum og breytingum á eldra
húsnæði.
Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á
höfuðborgarsvæðinu öllu.
Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is
Miðborg
7–20 mín.

Grafarholt
Elliðarárvogur
6 mín.

Miðbær Garðabæjar

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

6 mín.

Senter
Urriðaholt
5 mín.

Keﬂavík
30 mín.

11 íbúðir
seldar
af 24
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Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir

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

einar@egfasteignamidlun.is

Job.is

896 8767

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 22 ár!

89,9 millj.

BÆJARGIL 59

Heilbrigðisþjónusta

OPIÐ HÚS

www.egfasteignamidlun.is
sunnudag milli kl. 13 og 13:30
Fallegt og vel skipulagt ca. 215 fm fjöldskylduvænt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr í vinsælu hverfi í Garðabæ. Björt og góð stofa, borðstofa og sólskáli og fjögur stór svefnherbergi. Góður suðurgarður með afgirtri verönd með heitum potti, grasflöt og fallegum
trjágróðri.

Iðnaðarmenn

Job.is

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

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

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

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

JAÐARLEITI

NÝTT Í SÖLU
EFSTALEITI 19-25

EFSTALEITI 27

KYNNING

Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ JAÐARLEITI 2, SUNNUDAGINN 27. JANÚAR MILLI KL. 13.00-14.00

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

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

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

Vandaðar og nútímalegar íbúðir
Flestar íbúðanna með stæði í
bílageymslu

· Stúdíóíbúð, verð frá 28,4 m.
· 2ja herbergja íbúð, verð frá 36,9 m.
· 3ja herbergja íbúð, verð frá 51,9 m.
· 4ra herbergja íbúð, verð frá 64,9 m.

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

GARÐATORGI 7, 210 GARÐABÆ

Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is | www.gardatorg.is

Afhending
strax fyrir
55 ára og
eldri.

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

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

Boðaþing 18-20
Sölusýning um helgina.

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

Frábær
staðsetning

LAUGARDAG OG SUNNUDAG FRÁ KL: 13-14:00
Fullbúnar 2ja og 3ja herbergja íbúðir

Stærðir íbúða frá 90-135 fm Verð 42.9 til 63 m.

Til sölu fullbúnar íbúðir í þessu glæsilega lyftuhúsi með og án stæði í bílgeymslu. Húsið stendur við þjónustumiðstöðina við Boðaþing
og nátturuparadís við Guðmundarlund og Heiðmörk, einnig er verslunarmiðstöð í göngufæri.

Mosagata 5-7
210 Garðabæ

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ
HÚS

NÝTT FJÖLBÝLI Í URRIÐAHOLTINU
Mosagata 5-7 er 5 hæða lyftuhús hannað af Úti-Inni arkitektum, með alls 22 íbúðir í húsinu og
11 bílskúrar. Húsið er staðsett ofarlega í Urriðaholtinu miðju og býður upp á glæsilegt útsýni
til suðurs og
g vesturs. Urriðaholtsskóli í allra næsta nágrenni.
g
Innréttingar
g og
g skápar
p frá HTH,
hurðir frá BYKO, eldhústæki frá Tengi og ﬂísar frá Álfaborg. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna.
Á vef svæðisins www.urridaholt.is er að ﬁnna nánari upplýsingar um hverﬁð og þá hugsjón
sem það er byggt á en þar segir meðal annars: „Urriðaholt er nýtt hverﬁ í Garðabæ með
einstakt útsýni til allra átta.
Urriðaholt byggir á hugsjón um að íbúabyggð eigi að hámarka lífsgæði fólksins sem þar býr í
sátt við náttúruna í kring og umhverﬁð allt. Skipulag Urriðaholts er fyrsta hverﬁð
hér á landi til að hljóta vistvottun samkvæmt vottunarkerﬁ BREEAM Communities.
Urriðaholt er þéttbýli í náinni tengingu við nokkur helstu útivistarsvæði
höfuðborgarsvæðisins, ósnortna náttúru og góðar samgönguæðar sem stytta
leiðir í allar áttir.

Verð frá: 39.9m – 87.9m
Herbergi: 2ja – 5
Stærð: 68,4m2 – 166m2

OPIÐ HÚS
Jóhanna Kristín
fasteignasali
837 8889

Árni Ólafur
fasteignasali
893 4416

sunnudaginn 27. jan.
kl.13:00-14:00

