
Spennandi störf hjá Ríkiskaupum

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

Ríkiskaup leggja metnað sinn í að ætíð séu 
við störf vel þjálfaðir og hæfir starfsmenn 
sem sinna starfi sínu af fagmennsku, alúð og 
ánægju. 

Ríkiskaup eru eftirsóttur vinnustaður fyrir 
metnaðarfulla einstaklinga með menntun, 
reynslu og hæfni til að takast á við áhugaverð 
og krefjandi verkefni. 

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

Nánari upplýsingar um störf teymisstjóra rammasamninga og verkefnastjóra veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225 og 
Ragnar Davíðsson, forstöðumaður Þjónustusviðs Ríkiskaupa (ragnar.davidsson@rikiskaup.is) í síma 530-1419. Upplýsingar um starf 
gæða- og skjalastjóra veitir Ari Eyberg. Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og 
henni þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. 

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

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

Ríkiskaup óska eftir að ráða öfluga starfsmenn í þrjú stöðugildi. Störfin eru fjölbreytt, 
spennandi og krefjandi. Starfshlutfall allra starfanna er 100% og starfsstöðin er í Reykjavík. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
Æskileg er 3-5 ára reynsla af sambærilegum störfum
Tæknilegur bakgrunnur, tölvufærni og haldgóð þekking 
á upplýsingatæknimálum æskileg
Viðskiptareynsla, sölu- og ráðgjafareynsla æskileg
Þekking á opinberum innkaupum, gerð útboða og 
verkefnastjórnun er kostur
Sjálfstæði, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum
Hæfni í samskiptum og færni til að tjá sig í ræðu og riti
Tungumálakunnátta, auk íslensku, er að lágmarki enska 
og eitt Norðurlandatungumál

Helstu verkefni:

Ráðgjöf og greining á þörfum og 
markmiðum fyrir útboð og innkaup 
opinberra stofnana og fyrirtækja
Gerð útboðsgagna – stjórnun útboðsferla
Samskipti vegna markaðsverkefna
Áætlana- og samningasgerð
Verkefna- og samningastjórnun
Fræðsla og miðlun upplýsinga

Verkefnastjóri á Þjónustusviði

Hæfnis- og menntunarkröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
Æskileg er 3-5 ára reynsla af sambærilegum störfum      
og viðskiptum
Leiðtogahæfni, frumkvæði og metnaður til að ná árangri
Teymishugsun, samstarfsvilji ásamt lipurð og hæfni í 
mannlegum samskiptum og miðlun efnis
Viðskiptareynsla, sölu- og ráðgjafareynsla er æskileg
Þekking á opinberum innkaupum, gerð útboða er kostur
Mikil tölvufærni og haldgóð þekking á upplýsingatækni-
málum er æskileg
Framúrskarandi skipulags- og greiningarhæfni
Góð íslenskukunnátta og gott vald á ensku og einu 
Norðurlandatungumáli

Helstu verkefni:

Stjórnun 5 manna teymis sem felst m.a. 
í að fylgja eftir rammasamnings- og 
þróunarverkefnum sem starfsmönnum 
teymisins eru fengin til úrlausnar  
Greina þarfir viðskiptavina, veita ráðgjöf, 
upplýsingar, kynningu og fræðslu um 
rammasamninga 
Áætlanagerð um útboð rammasamninga og 
innkaupaverkefni og gerð útboðsgagna
Frumkvæði að nýjum verkefnum og ráðgjöf 
með samskiptum við viðskiptavini 
Verkefnastjórn þar sem við á

Teymisstjóri rammasamninga

Hæfnis- og menntunarkröfur:

Háskólamenntun sem sem nýtist í starfi
Að minnsta kosti 3ja ára þekking og reynsla í 
gæða- og skjalastjórnun 
Mikil tölvufærni og haldgóð þekking á gæða- og 
skjalastjórnunarkerfum
Þekking á gæðastaðlinum ISO 9001 er æskileg
Nákvæm og öguð vinnubrögð
Góð íslenskukunnátta og gott vald á ensku og 
einu Norðurlandatungumáli
Hæfni í samskiptum og öguðum vinnubrögðum
Hæfni til að setja fram texta í ræðu og riti 
Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður

Helstu verkefni:

Rekstur og viðhald gæða- og 
skjalastjórnunarkerfa 
Skipulagning og umsjón gæðastarfs og 
reglulegra innri úttekta
Ýmis verkefni tengd skjalastjórnun í 
gagnagrunni og eftirfylgni reglna um 
skjalastjórnun  
Ritstjórn ársskýrslu, greining tölfræðilegra 
gagna og framsetning þeirra á vef Ríkiskaupa 
Yfirumsjón með þjónustukönnunum og 
kynning á þeim
Önnur tilfallandi verkefni miðað við 
verkefnastöðu – t.d. á sviði útboðs-, fræðslu- 
og markaðsmála

Gæða- og skjalastjóri
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Starfsmaður í ráðgjafadeild

Capacent — leiðir til árangurs

Lánasjóður íslenskra 
námsmanna er félagslegur 
jöfnunarsjóður sem hefur 
það að markmiði að tryggja 
námsmönnum í lánshæfu námi 
jöfn tækifæri til náms án tillits 
til efnahags. Hjá LÍN starfa um 
30 starfsmenn. Gildi þeirra 
eru fagmennska, samstarf og 
framsækni.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12729 

Menntun, hæfni og reynsla:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði. 
Reynsla af sambærilegum verkefnum kostur.
Góð íslenskukunnátta nauðsynleg.
Kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli kostur.
Góðrar tölvukunnáttu krafist og góðrar þekkingar í excel
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
Góð samskiptahæfni.ræðu og riti 

·
·
·
·
·
·
·

·

·
·

·

·
·

Umsóknarfrestur

18. febrúar 2019 

Helstu viðfangsefni starfsmanns eru:
Ráðgjöf og þjónusta við námsmenn og greiðendur 
námslána.
Úrvinnsla upplýsinga vegna umsókna um námslán.
Úrvinnsla upplýsinga um skipulag skóla og lánshæfi 
náms.
Úrvinnsla upplýsinga vegna umsókna um undanþágu frá 
afborgun námslána.
Móttaka og skráning skjala.
Ýmis önnur verkefni tengd veitingu námslána.

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða nýjan starfsmann til starfa.  
 
Um er að ræða starf starfsmanns í ráðgjafadeild. Í boði eru fjölbreytt starf til framtíðar fyrir réttan einstakling.

Ert þú arkitekt með 
skipulagshæfni?

Capacent — leiðir til árangurs

Framkvæmdasýsla ríkisins 
(FSR) er leiðandi afl á sviði 
opinberra framkvæmda 
og húsnæðisöflunar. 
Markmið okkar er auka 
skilvirkni, hagkvæmni, 
gæði og samfélagslegan 
ávinning við framkvæmdir 
og húsnæðisöflun á 
vegum ríkisins. FSR er í 
fararbroddi við að innleiða 
vistvænar vinnuaðferðir og 
upplýsingalíkön mannvirkja 
(BIM) í byggingariðnaði á 
Íslandi.  
 
Lögð er áhersla á að starfsfólk 
sýni frumkvæði, fagmennsku 
og þjónustulund, njóti sín í 
starfi og hafi möguleika á að 
auka þekkingu sína og reynslu 
með markvissum hætti. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12726 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf í arkitektúr. Meistarapróf er kostur
Þekking á hönnunarstjórn og/eða verkefnisstjórn.
Þekking á hönnun og notkun hönnunarhugbúnaðar.
Þekking á BIM og á hugmyndafræði vistvænnar hönnunar.
Frumkvæði, sjálfstraust og ögun í vinnubrögðum
Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum og 
miðlun efnis
Góð íslensku- og enskukunnátta

·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

18. febrúar 

Starfssvið:
Almenn verkefnastjórn á stigi þarfagreininga og hönnunar
Fjölbreytt ráðgjöf til viðskiptavina FSR um húsnæðismál
Umsjón með verkefnum á hönnunarstigi
Gerð frumathugana, þarfagreininga og húsrýmisáætlana
Umsjón með hönnunarsamkeppnum
Gerð hönnunarsamninga
Rýni útboðsgagna og gerð umsagna 
Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR

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

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá



Sviðsstjóri sviðs efna, 
eftirlits og veiðistjórnunar

Capacent — leiðir til árangurs

Hlutverk Umhverfisstofnunar 
er að stuðla að velferð 
almennings með því að beita 
sér fyrir heilnæmu umhverfi, 
öruggum neysluvörum og 
verndun og sjálfbærri nýtingu 
náttúruauðlinda. 
 
Konur jafnt sem karlar hvött til 
að sækja um starfið. 
 
Æskilegt er að starfsmaðurinn 
geti hafið störf sem fyrst.  
 
Nánari upplýsingar má finna á 
www.ust.is

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12727 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Meistarapróf á háskólastigi sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnunarstörfum.
Leiðtogahæfni og hæfni í samskiptum.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
Þekking og/eða reynsla af málaflokkum sviðs.
Jákvæðni og metnaður.

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

18. febrúar 

Starfssvið:
Daglegur rekstur og stjórnun.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Þróun, stefnumótun og markmiðasetning.
Mannauðsmál sviðsins.
Gæðamál, eftirfylgni og ábyrgð.
Samskipti við Alþingi, ráðuneyti, stofnanir og 
hagsmunaaðila.

Umhverfistofnun leitar að leiðtoga fyrir svið efna, eftirlits og veiðistjórnunar. Stofnunin gegnir mikilvægu hlutverki í 
þessum fjölbreyttu og krefjandi málaflokkum og er sviðstjóri leiðandi í stefnumótun og þróun málaflokkanna innan 
stofnunarinnar.   
Leitað er að hvetjandi einstaklingi sem er tilbúinn að leiða hóp sérfræðinga með jákvæðni og metnað að leiðarljósi. 
Viðkomandi þarf að vera góð fyrirmynd og bera ábyrgð á jákvæðum skilaboðum innan sviðs og stofnunar út á við.

Spennandi starf

Sérfræðingur á sviði 
umhverfismála 

Capacent – leiðir til árangurs

Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið fer m.a. 
með loftslagsmál, málefni 
hafsins, mengunarvarnir 
og hollustu, náttúruvernd, 
veiðistjórnun, skógrækt og 
landgræðslu, skipulag og 
landmælingar og sjálfbæra 
þróun.  
Í ráðuneytinu starfa um fjörutíu 
starfsmenn og er verkefnum 
ráðuneytisins skipað á fjórar 
skrifstofur. 
 
Ráðuneytið hvetur konur jafnt 
sem karla til að sækja um 
starfið.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12725 

Menntunar- og hæfniskröfur
Meistarapróf eða sambærilegt háskólapróf, sem nýtist í 
starfi.
Þekking á málefnasviðinu er kostur.
Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.
Góð samskiptahæfni.
Færni í mótun stefnu, lausna og hugmynda.
Mjög góð íslensku og ensku kunnátta og góð kunnátta í 
einu Norðurlandamáli.

Umsóknarfrestur 

18. febrúar 

Starfssvið
Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð á málefnasviði 
skrifstofunnar og framfylgd þeirra.
Afgreiðsla stjórnsýsluerinda og ráðgjöf.
Þátttaka í vinnslu stjórnvaldsfyrirmæla og lagafrumvarpa.
Samskipti við stjórnvöld, hagsmunaaðila og Alþingi.
Alþjóðlegt samstarf.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing á skrifstofu umhverfis og skipulags með 
áherslu á hringræna hagkerfið, grænan lífstíl, minni neyslu og úrgangsforvarnir.  
 
Um er að ræða fjölbreytt starf í lifandi umhverfi sem er í stöðugri þróun.  

·

·
·
·
·

·

·
·
·
·
·

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 L AU G A R DAG U R   2 .  F E B R ÚA R  2 0 1 9



 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Mentor á Íslandi óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra fyrir íslenska dótturfélagið. Leitað er að öflugum einstaklingi 
í krefjandi stjórnunarstarf, þar sem samskiptafærni og skipulögð vinnubrögð fá að njóta sín.

Framkvæmdastjóri

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Daglegur rekstur og áætlanagerð

• Samskipti við viðskiptavini og umsjón með 
þjónustuborði

• Samningagerð og eftirfylgni með samningum

• Skýrslugjöf og miðlun stjórnendaupplýsinga

• Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun

• Mikil reynsla af stjórnun og rekstri

• Reynsla af samningagerð

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Gott vald á íslensku og ensku í bæði töluðu  
og rituðu máli

• Framúrskarandi leiðtogahæfileikar

Nánari upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá  
og kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019.

Mentor er ört vaxandi upplýsingatæknifyrirtæki og er með starfsstöðvar í fimm löndum. 
Auk höfuðstöðvanna á Íslandi starfar fyrirtækið í Svíþjóð, Þýskalandi, Sviss og Bretlandi 
en Mentor er í fremstu röð á sviði upplýsingakerfa fyrir skóla.

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Aðstoðarskólastjóri í Snælandsskóla
Deildarstjóri í Snælandsskóla
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Álfatún
Deildarstjóri í Læk
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Kópastein
Stjórnsýslusvið
Sérfræðingur í �ármáladeild
Sundlaugar
Baðvörður í Kópavogslaug
Velferðarsvið
Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu
Starfsmaður á skammtímaheimili
Starfsmenn á heimili fyrir fatlaða
Þroskaþjálfi í íbúðakjarna

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

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Verkefnastjóri 
íbúatengsla

kopavogur.is

Helstu verkefni:

• Ber ábyrgð á stefnumörkun á sviði
þátttökulýðræðis og innleiðingu 
verkefna á því sviði.

• Skipuleggur íbúafundi eftir atvikum í 
samráði við fagsvið, deildir og stofnanir.

• Stýrir verkefninu „Okkar Kópavogur“
sem snýr að þátttöku íbúa bæjarins við
ráðstöfun fjármagns til framkvæmda.

• Stýrir framkvæmd íbúakosninga.
• Ber ábyrgð á innleiðingu Heimsmarkmiðs 

Sameinuðu þjóðanna nr. 16.7: Teknar 
verði ákvarðanir á öllum sviðum þar sem 
brugðist er við aðstæðum og víðtæk 
þátttaka tryggð.

• Heldur utan um ábendingarkerfi
bæjarins í samráði við gæðastjóra.

Laust er til umsóknar nýtt starf verkefnastjóra íbúatengsla. Hlutverk verkefnastjóra
er að sinna tengslum bæjarins við íbúa og halda utan um öll samskipti, önnur en þau
sem falla undir almannatengsl. Horft er til Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. 
Verkefnastjóri heyrir undir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019.
Nánari upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs, Páll Magnússon,
pallm@kopavogur.is, s. 441 0000. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags innan BHM. 
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar kopavogur.isr .

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo 

sem opinber stjórnsýsla, verkefnastjórnun, 
fjölmiðlafræði eða sambærilegt.

• Góð samskipta- og samstarfshæfni.
• Reynsla af kynningarmálum og/eða blaða- 

eða fréttastörfum kostur.
• Framkoma á opinberum vettvangi kostur.
• Reynsla af verkefnastjórnun kostur.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni í ræðu og riti.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
• Þekking á opinberum rekstri kostur.
• Þekking á starfsemi sveitarfélaga kostur.
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Mannauðsstjóri Stofnfisks tilheyrir mannauðsteymi Benchmark í Bretlandi og vinnur með þeim að innleiðingu
mannauðsstefnu félagsins auk þess að bera ábyrgð á öðrum mannauðsmálum Stofnfisks. Mannauðsstjóri hefur
aðsetur á skrifstofu Stofnfisks í Hafnarfirði en mun ferðast milli starfsstöðva fyrirtækisins á Íslandi auk þess sem
gera má ráð fyrir ferðalögum erlendis.

MANNAUÐSSTJÓRI

Helstu verkefni
• Ráðgjöf og stuðningur til stjórnenda og

starfsmanna vegna mannauðsmála

• Innleiða gildi og menningu Benchmark hjá
Stofnfiski

• Innleiðing og eftirfylgni mannauðsstefnu

• Umsjón með ráðningum og nýliðaþjálfun

• Umsjón með þjálfunar- og starfsþróunarmálum

• Aðstoð við launasetningu og þróun launa

• Önnur tengd verkefni

Hæfniskröfur
• Farsæl starfsreynsla á sviði mannauðsmála

• Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða
mannauðsmála kostur

• Góð þekking á íslenskum vinnurétti og
viðskiptaháttum

• Starfsreynsla erlendis frá eða frá alþjóðlegu
fyrirtæki er kostur

• Framúrskarandi enskukunnátta, geta til að tjá
sig í ræðu og riti á ensku

• Frumkvæði, metnaður og framúrskarandi
samskiptafærni

• Góð færni í tímastjórnun og forgangsröðun
verkefna

Nánari upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og 
kynningarbréf, hvoru tveggja á ensku.

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar nk.

Stofnfiskur er stærsti framleiðandi laxahrogna á Íslandi og er leiðandi í kynbótarannsóknum fyrir fiskeldi en býður jafnframt upp á
hrognaframleiðslu, kynbætur fyrir fiskeldi, rannsóknir og ráðgjöf. Fyrirtækið var stofnað árið 1991 og selt til breska líftæknifélagsins 
Benchmark Holdings plc. árið 2014. Hjá Stofnfiski starfa um 70 starfsmenn og eru skrifstofur félagsins í Hafnarfirði en aðrar 
starfsstöðvar eru við Kalmannstjörn, Vogavík, Hafnir og í Kollafirði. Nánari upplýsingar á www.stofnfiskur.is

 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Lífland óskar eftir öflugum söluráðgjafa til starfa á landbúnaðarsviði fyrirtækisins. Um er að ræða skemmtilegt og fjölbreytt starf 
sem felur m.a. í sér sölu á fóðri og öðrum landbúnaðarvörum til bænda.

SÖLURÁÐGJAFI

Starfssvið
• Ráðgjöf og sala til viðskiptavina

• Undirbúningur söluferða

• Heimsóknir til viðskiptavina

• Áætlanagerð

• Eftirfylgni

• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi, búfræðimenntun  

er kostur

• Þekking á íslenskum landbúnaði er kostur

• Þjónustulund og lipurð í mannlegum 
samskiptum

• Góðir söluhæfileikar og eldmóður

• Öguð og vönduð vinnubrögð

• Góð almenn tölvuþekking og þekking  
á Navision er kostur

Nánari upplýsingar veitir:

Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir 
yrsa@hagvangur.is

Gyða Kristjánsdóttir 
gyda@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar  2019.

Lífland veitir alhliða þjónustu í framleiðslu og innflutningi fyrir landbúnað, bæði jarðrækt og dýrahald 
en einnig fyrir hestaíþróttir og ýmiss konar útivist. Framleiðsla á hveiti og innflutningur á vörum  
til baksturs undir merki Kornax er enn fremur stór þáttur í starfsemi fyrirtækisins.

hagvangur.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
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Skrifstofustjóri

Hörgársveit óskar að ráða skrifstofustjóra í fullt starf. Meginverkefni hans 
verður að sjá um alla daglega umsýslu vegna fjármála sveitarfélagsins, 
áætlanagerð í því sambandi auk almennra starfa við stjórnsýslu sveitar-
félagsins. Skrifstofustjóri er staðgengill sveitarstjóra og vinnur náið með 
honum. Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. 
maí 2019.

Helstu kröfur um hæfni eru:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi er æskilegt

• Mikil færni í bókhaldsstörfum nauðsynleg

•  Reynsla við notkun Microsoft Dynamics NAV bókhaldskerfi æskileg

•  Reynsla af gerð og framkvæmd rekstrar- og fjárhagsáætlana

• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga 

•  Hæfni til að miðla upplýsingum á einfaldan hátt í töluðu og rituðu máli

• Færni í mannlegum samskiptum

Hörgársveit er við vestanverðan Eyjafjörð, næsta sveitarfélag norðan 
Akureyrar. Þar búa um 625 manns. Meginhluti sveitarfélagsins er dre-
ifbýli, þéttbýli eru á Lónsbakka og Hjalteyri. Sveitarfélagið rekur m.a. 
grunnskóla, leikskóla, íþróttamannvirki, þjónustustöð og félagsheimi-
li, auk þess að eiga samstarf við nágrannasveitarfélög um ýmsa rek-
strarþætti. Mikil uppbygging og íbúafjölgun er áætluð í sveitarfélaginu 
á næstu árum.

Nánari upplýsingar gefur sveitarstjóri í síma 460-1752 og netfangi  
snorri@horgarsveit.is.

Umsókn um starfið ásamt ferilskrá með mynd sendist skrifstofu 
Hörgársveitar, Þelamerkurskóla, 601 Akureyri eða á netfangið snorri@
horgarsveit.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019.

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European

Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to

participate in the Internal Market of the European Union.

ESA is an international organisation, independent of the States, which safeguards the rights of

individuals and undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition

and control of state aid. ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities

to over 500 million Europeans, creating jobs and growth and adding to the international

competitiveness of the States. 

ESA is based in Brussels. It currently employs 79 staff members of 19 nationalities.  ESA is led by a

College consisting of three members, each appointed for a period of four years by the three

participating EFTA States.

ESA is recruiting a legal officer to join its Internal

Market Affairs Directorate, who will be assigned

responsibility for general surveillance work and

case handling regarding the implementation and

application of EEA law relating to Financial

Services in the participating EFTA States (Iceland,

Liechtenstein and Norway).  

In the area of financial services, ESA has certain

decision-making powers towards national supervi-

sory authorities and market operators (including

credit institutions, insurance companies and

investment firms) established in the EEA-EFTA

States. The powers to adopt binding decisions cor-

respond to powers with the European Supervisory

Authorities, EBA, EIOPA and ESMA in the EU.  

We are looking for an experienced candidate with a

minimum of 5 years’ relevant experience with regu-

latory and/or supervisory work in the financial ser-

vices field for the public and/or private sector. The

successful candidate will be expected to follow and

participate in the work of the European Supervisory

Authorities at board level, and engage in close, reg-

ular co-operation with those Authorities.

Other tasks include examination of complaints,

legal conformity assessments, and drafting of deci-

sions, opinions and reports. Depending on workload

and other developments, the responsibilities may

also cover other general or specific issues relating

to EEA law.

Legal Officer - Internal Market Affairs
Financial Services 

JOB REFERENCE 07/2019

Deadline for applications:
24 February 2019  

Start date: as soon as possible

For full details of this position and

to apply, please visit:

https://jobs.eftasurv.int

Sjóvá 440 2000 

Forstöðumaður 
áhættustýringar 

Við leitum að öflugum einstaklingi
til að leiða áhættustýringu hjá Sjóvá.
Undir deildina heyra einnig gæða-  
og skjalamál. Áhættustýring heyrir 
beint undir forstjóra og í deildinni 
starfa 6 starfsmenn.

Við leitum að einstaklingi með
 › háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

t.d. verkfræði eða stærðfræði
 › reynslu af störfum á sviði áhættustýringar
 › reynslu af stjórnun og verkefnastýringu
 › þekkingu á fjármála- eða tryggingamarkaði  

og/eða helstu lögum og reglum sem  
tengjast þeim

 › framúrskarandi samskiptahæfni og  
metnað til að ná árangri

 › mikla hæfni til að greina upplýsingar  
og setja fram með skipulögðum hætti

 › sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð  
og hæfni til að vinna í teymi 

Starfið felur meðal annars í sér
 › að stýra áhættustefnu í samstarfi við forstjóra, 

stjórn og framkvæmdastjórn
 › að leiða þróun gæða- og skjalamála, í samvinnu 

með gæða- og skjalastjóra
 › að skilgreina áhættumælikvarða og stýra 

áhættugreiningu í samstarfi við stjórnendur
 › gerð áhættuskýrslna fyrir stjórn og stjórnendur
 › verkefni sem tengjast því að hlíta tilskipun  

2009/138/EB Solvency II
 › verkefni tengd árlegri úttekt vegna 

upplýsingaöryggisvottunar ISO27001
 › samskipti við Fjármálaeftirlitið og  

endurskoðendur
 › umsjón og eftirfylgni umbótaverkefna  

í kjölfar innri og ytri úttekta og  
athugasemda endurskoðenda

 › eftirlit með úrvinnslu ábendinga og kvartana

Jafnlaunavottun
velferðarráðuneytisins

Framúrskarandi fyrirtæki
í flokki stærri fyrirtækja

Efst tryggingafélaga 
í Ánægjuvoginni

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. 

Nánari upplýsingar veitir Ágústa Björg Bjarnadóttir, 
mannauðsstjóri, agusta.bjarnadottir@sjova.is.

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar nk. 
Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsoknir. 

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

wwwwww .fastradningar.is
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Seltjarnarnesi

Spennandi störf í boði

Hjúkrunardeildarstjórar – Hjúkrunarfræðingar – 
Sjúkraliðar – Starfsfólk við aðhlynningu – 
Iðjuþjálfar – Sjúkraþjálfarar – Húsvörður

Leitað er eftir áhugasömu fólki til starfa á nýja 40 rýma hjúkrunarheimilinu
að Safnatröð 1 á Seltjarnarnesi.

Í boði er dagvinna- kvöld-helgar-og næturvaktir

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2019.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið starf 1. mars eða eftir nánari samkomulagi.

Upplýsingar gefur Svanlaug Guðnadóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar og
 Kristín Sigurþórsdóttir mannauðsstjóri: sími 560-4107. 

Sótt er um á heimasíðu www//sunnuhlid.is 
merkt Nes-fyrir framan starfið sem sótt er um.

Nýtt 
hjúkrunarheimili 

Hjúkrunarheimilið Seltjarnarnesi, Safnatröð 1, 170 Seltjarnarnes

Almenn garðyrkjustörf,  

         flokkstjórar og vélamenn 

 
Ráðningartími er 10-14 vikur frá miðjum maí. 
 

 Umsækjandi sé fæddur árið 2002  
eða fyrr 

 Stundvísi og samviskusemi 

 Reynsla af garðyrkjustörfum 
 Sjálfstæð vinnubrögð 
 Færni í mannlegum samskiptum 
 Stundvísi og samviskusemi 

 Dráttarvélaréttindi 
 Sjálfstæð vinnubrögð 
 Stundvísi og samviskusemi 

 
 

 
 
Einnig er hægt að fylla út umsókn á g g y
www.kirkjugardar.is  j g
og senda g
rafrænt.tt.  

Rafvirki, vélvirki og vélstjóri
LEE rafverktakar óska eftir að ráða vana rafvirkja og 
vélvirkja eða vélstjóra til starfa við fjölbreytt verkefni. 
Viðkomandi þurfa að vera sjálfstæð, þjónustulipur og hafa 
áhuga á að læra nýja hluti.
LEE rafverktakar eru rótgróið fyrirtæki sem sinnir fjöl-
breyttum verkefnum.

Áhugasamir hafi samband við Lárus E. Eiríksson, 
larusee@simnet.is, 893 6746

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

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



Handflakarar óskast 
til starfa i Noregi

Vantar 2-3 handflakara til Noregs til að 
flaka þorsk og ýsu.

Vinnustaðurinn er i vestur Noregi 
i bæ sem að heitir Måløy.

Stöðug vinna allt árið.

Frekari upplýsingar í síma +47 906 52 637
( tala íslensku )

Samkeppniseftirlitið auglýsir eftir hagfræðingum til starfa. Þeir munu í störfum sínum vinna náið með aðalhagfræðingi og 
sérfræðingum stofnunarinnar. Möguleiki er á þátttöku í samstarfsverkefni stjórnvalda og OECD er varðar samkeppnismat.

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar nk. Sótt er rafrænt um störfin á www.starfatorg.is
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar veita Valur Þráinsson, aðalhagfræðingur Samkeppniseftirlitsins, (valur@samkeppni.is) í síma 585-0700 
og Karítas Jónsdóttir, rekstrarstjóri, (karitas@samkeppni.is) í síma 585-0700. 

Samkeppniseftirlitið áskilur sér rétt til þess að ráða á grundvelli auglýsingarinnar næstu sex mánuði eftir birtingu hennar.
Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Samkeppniseftirlitið fylgist með samkeppni fyrirtækja í síbreytilegu atvinnulífi landsins.
Eftirlitið spornar við óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, vinnur gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum og 
auðveldar aðgang nýrra keppinauta að markaðnum.

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

Helstu verkefni 
• Söfnun gagna og tölfræðileg úrvinnsla
• Greining á samkeppni á mörkuðum og þátttaka í skrifum  
 á skýrslum og ákvörðunum
• Miðlun hagfræðilegrar þekkingar við rannsókn mála
• Samskipti við hagsmunaaðila
• Þátttaka í öðru þróttmiklu starfi Samkeppniseftirlitsins á  
 sviði hagfræði
• Möguleiki á þátttöku í samstarfsverkefni stjórnvalda og  
 OECD er varðar samkeppnismat á regluverki í  
 byggingariðnaði og ferðaþjónustu
• Möguleiki á þátttöku í erlendu samstarfi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í hagfræði
• Gott vald á aðferðum til hagrannsókna og notkun  
 hugbúnaðar við tölfræðigreiningar og úrvinnslu gagna
• Reynsla af samkeppnismálum er kostur
• Góð greiningarhæfni og skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna
• Hæfni í samskiptum og geta til að vinna undir álagi
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta

Störf hagfræðinga hjá Samkeppniseftirlitinu

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls við Reyðarfjörð er meðal 
þeirra fullkomnustu í heiminum. Öryggi er í fyrirrúmi og mikið er lagt upp úr góðum aðbúnaði starfsmanna, öflugu félagsstarfi 
og stuðningi við samfélagið.

Alcoa Fjarðaál leitar að hæfileikaríkum hugbúnaðarsérfræðingi til starfa í framleiðsluþróunar- og upplýsingatækniteymi. 
Í teyminu vinnur fjölbreyttur hópur sérfræðinga í straumlínustjórnun, verkefnastjórnun og upplýsingatækni að stöðugri þróun 
á framleiðslu fyrirtækisins. 

Ábyrgð og verkefni
Innleiðing stafrænna lausna í framleiðslu
Verkefnastjórnun við þróun nýrrar virkni og kerfa
Rekstur framleiðslukerfa
Umsjón með kerfis- og gagnahögun framleiðslukerfa
Skýrslugerð og úrvinnsla gagna
Ráðgjöf og þjónusta við notendur

Hæfniskröfur
B.Sc. í tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði eða sambærilegt nám
Fimm ára reynsla af þróun og rekstri upplýsingakerfa æskileg
Hagnýt þekking á gagnagrunnum og gagnagrunnsforritun
Menntun og/eða reynsla á sviði verkefnastjórnunar
Greiningarhæfileikar, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Miklir samskiptahæfileikar og þjónustulund
Enskukunnátta

Í samræmi við jafnréttisstefnu Alcoa Fjarðaáls og lög nr. 10/2008 eru konur hvattar til að sækja um starfið. Umsóknarfrestur
 er til og með 15. febrúar. Umsóknir eru trúnaðarmál og er þeim öllum svarað. Frekari upplýsingar veitir María Ósk Kristmunds-
dóttir, framkvæmdastjóri framleiðsluþróunar, upplýsingatækni og fjárfestinga, maria.kristmundsdottir@alcoa.com.

Umsóknum skal skilað ásamt ferilskrá á www.alcoa.is

•
•
•
•
•
•

 

•
•
•
•
•
•
•
 

Sérfræðingur 
í upplýsingakerfum framleiðslu

intellecta.is
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kopavogur.is

Laust er til umsóknar starf fulltrúa í innheimtudeild sem er hluti af �ármáladeild Kópavogsbæjar.
Innheimtudeild annast alla innheimtu fyrir Kópavogsbæ auk þess að útbúa reikninga fyrir þjónustu
hjá stofnunum bæjarins. Innheimtudeild fylgir allri innheimtu eftir, semur um vanskil og annast gerð
og útsendingu greiðsluáskorana. Deildin sér um greiðslur til allra lánadrottna sveitarfélagsins og gerir
sjóð upp daglega.

Helstu verkefni
· Útsending og innheimta reikninga svo sem vegna fasteignagjalda, gatnagerðagjalda, leik-

skólagjalda, dægradvalar og húsaleigu.
· Sér um álagningu allra gjalda hjá bænum.
· Semur við gjaldendur um uppgjör vanskila og fylgir þeim eftir.
· Annast gerð greiðsluáskorana.
· Annast frágang vegna greiðslu lóðagjalda við úthlutun lóða, sér um útreikning og frágang á

skuldabréfum og þinglýsingum þeirra.
· Upplýsingagjöf til starfsmanna og viðskiptamanna bæjarins.
· Sækir og bókfærir allar vélrænar færslur vegna innheimtugjalda.
· Greiðir reikninga til lánadrottna.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Stúdentspróf af verslunar- eða viðskiptasviði, samvinnu- eða verslunarskólapróf eða önnur

menntun sem nýtist í starfi.
· Þekking á starfsemi sveitarfélaga kostur.
· Þekking á opinberum rekstri kostur.
· Góð þekking á Navision og Excel.
· Góð samskipta- og samstarfshæfni.
· Góð íslenskukunnátta og hæfni í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sæþór Fannberg, bæjargjaldkeri (fannberg@kopavogur.is(( ), s. 441-0000.ss
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Kópavogs.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.

Innheimtufulltrúi í 
�ármáladeild

Stafrænt 
forskot

Veitir þú ráðgjöf um vefmál, 
samfélagsmiðla eða markaðs-

setningu á netinu?
Skráðu þig og þjónustu þína á 

forskot.nmi.is
fyrirtækin sem koma til okkar á námskeið 

geta leitað til þín í framtíðinni.

Vinnustofur verða haldnar víðsvegar 
um landið og við byrjum á 

Vestfjörðum 5. febrúar!

Markmið Stafræns forskots er að auka 
samkeppnishæfni fyrirtækja með því að efla 

getu þeirra í stafrænni markaðsetningu.

Fjármálasérfræðingur
Fjarskipta- og fjölmiðlafyrirtækið Sýn leitar að kraftmiklum aðila til að slást í 
öflugt teymi sérfræðinga á fjármálasviði fyrirtækisins. Sýn er skráð félag á markað og 
birtir því uppgjör ársfjórðungslega. Unnið er í tæknilegu fjármálaumhverfi eftir skýrum 
tímalínum. Viðkomandi mun leiða fjármálagreiningar og áætlanagerð fyrirtækisins í 
gegnum Beyond budgeting og vinna náið með stjórnendum að þeim verkefnum. 
Ef þú ert reynslumikill aðili, með viðskiptafræðimenntun og framúrskarandi 
samskiptahæfileika gætum við verið að leita að þér!

Hæfniskröfur:
 •  Viðskiptafræðimenntun með áherslu á fjármál eða reikningshald eða önnur 

sambærileg menntun er skilyrði
 •  Mikil reynsla af sambærilegum störfum er nauðsynleg
 •  Hæfni í mannlegum samskiptum er nauðsynleg
 •  Hæfni í skýrslugerð og framsetningu á tölulegum upplýsingum er mikilvæg
 •  Mikil kunnátta á Excel og BI teninga
 •  Reynsla af verðmati og framlegðargreiningu er mikill kostur
 •  Reynsla af áreiðanleikakönnunum er kostur
 •  Reynsla af Tableau skýrslugerðartólinu, Kepion áætlanakerfinu og Navision er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar nk.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á radningar.syn.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á



Ert þú

byggingar-
verkfræðingur

Norconsult leitar 
að öflugum 
byggingarverkfræðingi  
Helstu kostir:
·    MSc. byggingarverkfræðingur með áherslu á burðarþol
·    Þekking á hönnun raforkumannvirkja og BIM er kostur
·    Áhugi á að tileinka sér nýja þekkingu, miðla henni og
     leysa krefjandi verkefni
·    Þekking á norðurlandamáli er kostur

Norconsult ehf er í eigu norska ráðgjafafyrirtækisins Norconsult 
AS og vinnur að úrlausn spennandi verkefna hér heima og 
erlendis í samvinnu við félög innan samsteypunnar.
Norconsult er í fullri eigu starfsmanna og öllum starfsmönnum 
gefst færi á að gerast hluthafar. Norconsult AS er með 
starfstöðvar víða um heim, frá Kirkenes í Norður-Noregi til 
Auckland á Nýja Sjálandi.

Þetta er einstakt tækifæri til að starfa hjá fyrirtæki á 
alþjóðlegum vettvangi við úrlausn samfélagslega 
mikilvægra verkefna.

Þorgeir Hólm Ólafsson í síma 820 5914.

www.norconsult.com/career fyrir 15. febrúar.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Vilt þú hjálpa okkur að gæta hagsmuna þjóðarinnar?
Fiskistofa óskar eftir að ráða  metnaðarfullan og jákvæðan starfsmann í veiðieftirlit í Hafnarfirði eða á Höfn í Hornafirði
Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og þekking-
armiðlun.

Starfandi veiðieftirlitsmenn eru nær eingöngu karlar og er því athygli kvenna sérstaklega vakin á starfinu í þeim tilgangi  
að jafna kynjahlutföll í starfsgreininni, sbr. 3. mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Helstu verkefni:
•  Eftirlit á sjó, en í því felst m.a. lengdarmæling á fiski og 

tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirlit með afla-
samsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og 
brottkasti afla. Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með 
því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi 
við veiðar og afla um borð. 

•  Eftirlit í landi, en það felur m.a. í sér eftirlit með löndun, 
vigtun og skráningu afla, eftirlit með veiðarfærum og 
aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með 
færslu afladagbóka. Eftirlit með löndunum erlendra skipa 
og úttektir á afurðum vinnsluskipa, eftirlit með lax- og 
silungsveiði ásamt skrifstofustörfum s.s. skýrslugerð 
þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum 
og skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun 
gagna vegna brotamála sem upp koma. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Haldgóð reynsla af störfum í sjávarútvegi.
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta er áskilin.
• Gott heilsufar.
• Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum.
• Sanngirni og háttvísi.
• Mjög góð hæfni í samskiptum nauðsynleg.
•  Menntun sem nýtist í starfi s.s. skipstjórnarréttindi, stú-

dentspróf eða iðnmenntun æskileg.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á  
Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr  

upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sævar Guðmundsson, deildarstjóri í veiðieftirliti eða Hildur Ösp Gylfadóttir  
sviðsstjóri mannauðs og fjármála í síma 5697900

Ferilskrá á íslensku sem hefur m.a. að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem og 
kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda í starfið er rökstudd sendist í gegnum heimasíðu fiskistofu, www.
fiskistofa.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2019.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við SFR. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla 
nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Félagsráðgjafi
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Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða félagsráðg-
jafa til starfa í félagsþjónustu. Um er að ræða 100% starf frá 
15. mars 2019 eða eftir samkomulagi.
 
Helstu verkefni eru:
• Félagsleg ráðgjöf samkvæmt lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga og lögum um þjónustu við fatlað fólk, svo sem 
vegna félagslegra aðstæðna, uppeldis barna og unglinga, 
veikinda, fötlunar, öldrunar, vímuefnamála.

• Ráðgjöf vegna fjölmenningar
• Fjárhagsaðstoð, móttaka og vinnsla fjárhagserinda.
• Félagsleg húsnæðismál, m.a. móttaka og vinnsla umsókna 

um sérstakan húsnæðisstuðning.
• Samþætting verkefna og þróunarstarf á Fjölskyldusviði.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna áheimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar  2019



Sunnulækjarskóli

Við Sunnulækjarskóla á Selfossi  
er laus staða forfallakennara.

Um er að ræða 50% - 100% stöðu forfallakennara  
til að sinna tilfallandi forföllum.

Í skólanum eru um 720 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða sam-
vinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags. Starfið hentar jafnt konum sem 
körlum. 

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 10. febrúar 2019.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,  
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1,  
800 Selfoss. 

Skólastjóri

Lyf & heilsa óskar eftir lyfjafræðingum til fjölbreyttra 
starfa í apótekum okkar á höfuðborgarsvæðinu.

www.lyfogheilsa.is

Lyfjafræðingur óskast til að veita 

forstöðu einu apóteka okkar 

á höfuðborgarsvæðinu. 

Í starfinu felst, auk daglegrar stjórnunar 

apóteksins, fagleg ábyrgð 

á afgreiðslu lyfja samkvæmt 

lögum og reglugerðum um lyfsölu.

Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði 

og gilt starfsleyfi, brennandi áhuga 

á þjónustu, ert jákvæður og opinn 

einstaklingur, þá gætum við verið 

að leita að þér.

 

Upplýsingar um störfin 
veitir Guðbjörg Stefánsdóttir, 
rekstrar- og mannauðsstjóri, 
gudbjorgs@lyfogheilsa.is“

Fyrir bæði störfin skal 
senda umsókn merkta 
„lyfjafræðingur“,  
ásamt ferilskrá á 
starf@lyfogheilsa.is 
fyrir 10. febrúar.
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Starfssvið

Lyfsöluleyfishafi

Lyfjafræðingur

Hæfniskröfur

Í starfinu felst fagleg ábyrgð 

á afgreiðslu lyfja samkvæmt 

lögum og reglugerðum um lyfsölu.

Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði 

og gilt starfsleyfi, brennandi áhuga 

á þjónustu, ert jákvæður og opinn 

einstaklingur, þá gætum við verið 

að leita að þér.

 

Starfssvið

Hæfniskröfur

Lyfjafræðingur
Viltu vera með?

Eftirlitsmaður hjá Heilbrigðiseftirliti
Heilbrigðiseftirlits Suðurlands óskar eftir að ráða 

eftirlitsmann til tímabundinna starfa á umhverfis- og 
mengunarvarnasviði. Starfsvæðið er Suðurlandsfjórð-

ungurinn að Vestmannaeyjum meðtöldum.  
Starfsstöð er á Selfossi. 

Megintilgangur starfsins er að stuðla að heilnæmum 
og öruggum lífsskilyrðum fyrir íbúa sem og að vernda 
þau gildi sem felast í heilnæmu og ómenguðu umhverfi. 
Nánari upplýsingar um eftirlitið má finna á síðunni: www.
hsl.is

Í starfinu felst eftirlit og eftirfylgni á sviði umhverfis- og 
mengunarvarna, ásamt öðrum verkefnum sem heyra 
undir heilbrigðiseftirlit, undir yfirumsjón framkvæmda-
stjóra. 
Um er að ræða tímabundna ráðningu í 1 ár. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði raunvísinda, verkfræði eða  
 sambærileg menntun sem gera viðkomandi mögulegt  
 afla sér réttinda heilbrigðisfulltrúa sbr. reglugerð  
 nr. 571/2002.
• Hæfni í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni. 
• Geta unnið vel undir álagi.
• Jákvæðni, samviskusemi og vilji til að takast á við  
 fjölbreytt og krefjandi verkefni.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfileikar. 
• Færni til að setja fram ritað mál fyrir heilbrigðisnefnd,  
 stjórnsýslu sveitarfélaga og forráðamenn fyrirtækja  
 ofl. á greinargóðri íslensku. 
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Gild ökuréttindi eru nauðsynleg.

Upplýsingar veitir framkvæmdastjóri í síma 480 8250 eða 
senda fyrirspurn á sigrun@hsl.is 
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og afrit af 
prófskírteini. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttar-
félags. Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2019.  
Umsóknir skulu sendar á tölvupósti á sigrun@hsl.is



Bókasafn Hafnarfjarðar
»    Deildarstjóri barnastarfs
Fjölskylduþjónusta
»    Framtíðarstarf hjá stoðþjónustudeild
»    Sumarstörf hjá stoðþjónustudeild
Grunnskólar
»    Aðstoðarverkefnastjóri - Hvaleyrarskóli
»    Forfallakennari - Lækjarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Vitann - Lækjarskóli
»    Kennsla í íslensku á unglingastigi - Lækjarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Aðstoðarleikskólastjóri - Vesturkot
Sumarstörf
»    Sumarstörf fyrir 17 ára og eldri
»    Atvinnutengt sumarúrræði fyrir ungt fólk með fötlun
        eða skerta starfsgetu fædd 1998-2002
»    Skapandi sumarstörf ungmenna fædd 1999 – 2001
»    Skrifstofustarf hjá Vinnuskóla Hafnarfjarðar
»    Yfirflokkstjórar Vinnuskóla Hafnarfjarðar

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Urriðaholtsskóli

• Leikskólakennarar eða annað 
 háskólamenntað starfsfólk

Leikskólinn Bæjarból

• Deildarstjóri

Leikskólinn Krakkakot

• Starfsmaður í eldhús – afleysing

Bæjarskristofur

• Starfsmaður í innleiðingu á 
 jafnlaunakerfi – tímabundið starf

Jónshús, félagsmiðstöð eldri borgara

• Starfsmaður í afleysingar
• Starfsmaður í sumarafleysingar

Ægisgrund – heimili fatlaðs fólks

• Starfsmaður í vaktavinnu

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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FRAMKVÆMDASTJÓRI KENNSLU OG ÞJÓNUSTU

Háskólapróf sem nýtist í starfi
Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni
Reynsla af störfum í háskólaumhverfi er æskileg, ekki síst á sviði 
kennslumála
Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og enskukunnátta

Háskólinn á Bifröst auglýsir eftir framkvæmdastjóra kennslu 
og þjónustu, sem fer fyrir kennslusviði skólans. Sviðið sinnir 
fjölbreyttri þjónustu við nemendur og kennara og eru t.d. 
náms- og starfsráðgjöf hluti af sviðinu sem og bókasafn 
skólans. Um er að ræða fullt starf.

Búseta á Bifröst eða í nágrenni er æskileg.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún Jónsdóttir, framkvæmdastýra 
kennslu- og þjónustu, kennslustjori@bifrost.is. s. 433 3000
Umsóknir skulu sendar á rektor@bifrost.is. Umsóknarfrestur er til 
og með 17. febrúar nk.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Verkefni tengd kennslu, námsmati, innritunum og brautskráningu
Umsjón með tölfræðilegum upplýsingum um skólastarfið og 
birtingu þeirra
Ábyrgð á nemendaskrár- og kennslukerfi skólans
Gerð námsskráa, námskeiðslýsinga og kennsluáætlana í samstarfi 
við starfsfólk
Umsjón með framkvæmd kennslumats og úrvinnslu þess
Þátttaka í gæðastarfi skólans m.a. vegna úttekta
Skipulagning skólastarfsins, þ.m.t. vinnuhelga
Þátttaka í nefndastarfi skólans, samskipti við aðila utan skólans 
s.s. ráðuneyti og aðra háskóla.

Búseta á Bifröst eða í nágrenni er æskileg.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún Jónsdóttir, framkvæmdastýra kennslu og 
þjónustu, kennslustjori@bifrost.is s. 433 3000
Umsóknir skulu sendar á rektor@bifrost.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar nk.

 

  
Langar þig að vinna hjá traustu og skemmtilegu fyrirtæki sem er leiðandi á sviði rafiðnaðar?  
 
Rafal ehf. leitar að öflugum einstaklingum í hóp iðnmenntaðra starfsmanna sem sinna tæknilegri 
þjónustu og fjölbreyttum verkefnum á verkstæði fyrirtækisins.  
 
Hæfniskröfur: 

 Viðeigandi menntun í rafiðnaði eða vélvirkjun kostur 
 Vinnuvélaréttindi kostur 
 Hæfni til að starfa sjálfstætt og miðla af þekkingu sinni 
 Frumkvæði, vandvirkni og góð samskiptahæfni 
 Íslenskukunnátta 

 
Umsóknarfrestur er til og með . 
 
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá, kynningarbréfi og afriti af prófskírteinum á 
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SUMARSTÖRF 
HJÁ GARÐABÆ

ALMENN GARÐYRKJUSTÖRF
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2001 eða fyrr.

FLOKKSTJÓRAR VIÐ GARÐYRKJU
Umsjón með garðyrkjuhópum. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr. 

STÖRF Í SLÆTTI
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2001 eða fyrr.

FLOKKSTJÓRAR VIÐ SLÁTT
Umsjón með sláttuhóp og tækjabúnaði. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr.

GARÐABÆR AUGLÝSIR LAUS TIL UMSÓKNAR 

EFTIRFARANDI SUMARSTÖRF ÁRIÐ 2019 
FYRIR UNGT FÓLK

STARF VIÐ LAUNAVINNSLU 
Almenn launavinnsla, skönnun og frágangur gagna. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr. 

AÐSTOÐ Á TÆKNIDEILD
Skönnun og flokkun teikninga, gagnaskráning o.fl. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1999 eða fyrr.  

AÐSTOÐ VIÐ SKJALAVÖRSLU OG SKRÁNINGU MYNDA
Skönnun og skráning í Onesystems og skráning myndefnis 
í FotoWare o.fl. Gæti hentað t.d. nemum í sagnfræði, 
upplýsingafræði eða íslensku.

AÐSTOÐ Í ÞJÓNUSTUVERI
Móttaka viðskiptavina, gagnaskráning og almenn skrifstofu- 
störf. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr. 

YFIRFLOKKSTJÓRAR 
Skipulagning og stýring vinnuskóla í samvinnu við forstöðu-
mann. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1994 eða fyrr.

FLOKKSTJÓRAR
Skipulagning og stýring á vinnuhópum unglinga við ýmis garð- 
yrkjustörf. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1999 eða fyrr.

SKRÁNING UNGLINGA Í VINNUSKÓLANN
Skráning unglinga sem fæddir eru árin 2003, 2004 og 2005 
er hafin. 

 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2002 eða fyrr. Hægt er að sækja um í umhverfishópum, 
fjölbreytt störf á stofnunum, störf í leikskólum, skapandi sumarstörf, 
atvinnutengd frístundaúrræði fyrir fötluð ungmenni, sem stuðningur við fatlað fólk 
og á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga.

AÐSTOÐARMAÐUR VERKEFNASTJÓRA OG FLOKKSTJÓRAR 
Stuðningur við fatlað fólk
Aðstoðarmaður verkefnastjóra skal helst vera með þroskaþjálfamenntun og reynslu af 
störfum með fötluðu fólki.  

Skapandi sumarstörf
Starf aðstoðarmanns verkefnastjóra felst í skipulagningu og stýringu á vinnu 
ungmenna í skapandi sumarstarfi í samvinnu við verkefnastjóra. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1999 eða fyrr.

Flokkstjórar í leikskólum
Störfin felast í skipulagningu og stýringu í samvinnu við leikskólastjóra á vinnu 
ungmenna á aldrinum 17 – 20 ára sem eru við sumarstörf í leikskólum. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1999 eða fyrr.  

Flokkstjórar umhverfishópa
Störfin felast í að stýra hópum ungmenna við almenn garðyrkjustörf. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr.

BÓKASAFN 
Almenn afgreiðslustörf, aðstoð við upplýsingaleit o.fl. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2001 eða fyrr.

HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS
Flokkun safngripa, gagnaskráning, móttaka gesta o.fl. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2001 eða fyrr.

STÖRF Á HEIMILI FATLAÐS FÓLKS
Aðstoða þjónustunotendur við daglegar athafnir, tómstundaiðkun og heimilishald. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1999 eða fyrr.

ÞJÓNUSTA VIÐ ELDRI BORGARA Í DAGÞJÓNUSTU JÓNSHÚSS
Aðstoða gesti við athafnir daglegs lífs, þátttaka í félagsstarfi o.fl. 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2002 eða fyrr.  

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  • GARDABAER.IS

Nánari upplýsingar og lýsingar á störfunum má finna 
á heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is. 

ALMENNIR VERKAMENN
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2001 eða fyrr.
ALALLALALMEMEMEMENNNNNNNNIIIRIRR VVERERERKAKAKAMEMEMENNNNN
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2001 eða fyrr.

FLOKKSTJÓRAR VIÐ GARÐYRKJU

ALALALALMEMEMEM NNNN GARÐYRKJUSTÖRF
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2001 eða fyrr.

Ó

 GARÐYRKJUDEILD

Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr

Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrrUmsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr.

STSTSTAARARFF VIVIÐ LAUNAVINNSLU 
Almenn launavinnsla, skönnun og frágangur gagna. 
Umsækjend r sk lu vera fæddir árið 1997 eða f rr

 BÆJARSKRIFSTOFUR

t
mann Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1994 eða f

YFYFYFIRIRIRFLFLFLOOKOK SKSTJÓRAR 
Skipulagning og stýring vinnuskóla í samvinnu við fors

U kj d k l f ddi á ið 1994 ð f

VINNUSKÓLINN

fjölbreytt störf á stofnunum, störf í leikskólum, skapandi sumarstörf,
uUmsækjendur skulu vera fæddir árið 2002 eða fyrr. Hægt er að sækja u

fjölbreytt störf á stofnunum, störf í leikskólum, skapandi sumarstörf,

FJÖLBREYTT SUMARSTÖRF

 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Umsóknafrestur er til og með 4. mars 2019. 
Umsækjendur skulu sækja um ofangreind 
störf rafrænt á ráðningarvef Garðabæjar 
https://starf.gardabaer.is. 

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Náttúrufræðistofnun Íslands og Vatnajökulsþjóðgarður  
auglýsa laust til umsóknar 100% starf mannauðsstjóra. Um er 
að ræða 50% starf hjá hvorri stofnun fyrir sig með aðsetur að 
Urriðaholtsstræti 6-8 í Garðabæ. 

Starfið heyrir beint undir framkvæmdastjóra hjá Vatna-
jökulsþjóðgarði og skrifstofustjóra fjármála og rekstrar hjá 
Náttúrufræðistofnun.

Helstu verkefni og ábyrgð
•   Þróa og framfylgja mannauðs- og jafnréttisstefnur í sam-

vinnu við stjórnendur
•   Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur varðandi mann-

auðsmál
•   Umsjón með fræðslu, starfsþróun og endurmenntunará-

ætlun starfsmanna
•   Þróun, umsjón og viðhald mannauðshandbóka
•   Umsjón og frágangur á ráðningarmálum
•   Skipulagning og aðstoð við móttöku nýrra starfsmanna 
•   Skipulagning og aðstoð vegna starfsmannasamtala og 

frammistöðumats
•   Aðstoð við launasetningu og stofnanasamninga og mál 

tengd starfsmati
•   Umsjón með viðverukerfi starfsmanna - Vinnustund
•  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur
•   Háskólapróf á sviði mannauðsmála, vinnusálfræði eða 

háskólamenntun sem nýtist í starfi
•   Leiðtogahæfni og frumkvæði til að hvetja aðra til árangurs
•   Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu kostur
•   Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og þjón-

ustulund
•   Sjálfstæði í störfum, faglegur metnaður, nákvæmni og góð 

skipulagshæfni 
•   Reynsla af launavinnslu og mannauðsmálum æskileg
•   Reynsla og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og 

ensku
•   Tölvufærni og færni til að vinna eftir verkferlum

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2019. Sótt er um 
starfið á Starfatorg.is og skal umsóknum fylgja ítarlegt yfirlit 
um menntun og starfsferil. Hvetjum jafnt konur sem karla 
að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Gert er ráð fyrir að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veita: Ingibjörg Smáradóttir –  
ingibjorg@vjp.is – s. 575-8403 og Lilja Víglundsdóttir  -  
lilja@ni.is – s. 590-0540

Mannauðsstjóri

RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

Rafvirki Fjarðabyggð
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja til starfa í Fjarðabyggð. Hér er um fjölbreytt starf að 

• 
• 
• 
• 
• 

Helstu verkefni
• 
• 
• 
• 
• 

Hæfniskröfur

 

 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

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

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

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

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

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.
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Við leitum að 
reynslumiklum leiðtoga

Hefur þú reynslu af stjórnun og rekstri? Ertu með góða þekkingu á fjórðu iðnbyltingunni
og þeim tækifærum sem í henni felast? Við leitum að leiðtoga sem verður í forsvari fyrir 
teymi stjórnendaráðgjafa Advania.

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2019.
Hægt er að lesa meira um starfið og leggja inn umsókn á www.advania.is/atvinna

Stjórnendaráðgjöf Advania Advice
Í ráðgjafateymi Advania eru öflugir stjórnendaráðgjafar sem hafa mikla reynslu af ráðgjöf á sviði upplýsingatækni.
Við hjálpum fyrirtækjum og stofnunum að móta skýra stefnu og nýta að fullu þau fjölmörgu tækifæri sem örar 
tækniframfarir skapa. Framundan eru áhugaverð verkefni sem snúa að öllum þáttum stafrænna vegferða 
fyrirtækja og stofnana.

Starfssvið
Forstöðumaður leiðir áframhaldandi uppbyggingu á stjórnendaráðgjöf Advania. Í starfinu felst ábyrgð á rekstri
sviðsins og þeim verkefnum sem þar eru unnin. Hlutverkinu fylgir að eiga frumkvæði að og leiða samskipti
við núverandi og nýja viðskiptavini Advice. Við leitum að einstaklingi sem hefur getu, þor og vilja til að 
byggja upp traust langtímasamband við viðskiptavini og leiða ráðgjafaverkefni.

Laust er starf aðstoðarmanns á tæknideild Vegagerðarinnar á Suðursvæði með starfsstöð á Selfossi. Um 100% starf er að 
ræða, við ýmsa stjórnsýslu, skipulagsmál, kortavinnu, undirbúning útboða og framkvæmda og tilfallandi skrifstofustörf.

Suðurlandsundirlendið allt austur að Gígjukvísl.

Menntunar- og hæfniskröfur

 til greina.

• Góð tölvukunnátta.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt 
 sem og í hóp.
• Framúrskarandi samskiptafærni.
• Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2019. 

síma 522-1310, og Erlingur Jensson deildarstjóri tæknideildar í síma 522-1330.

starf@vegagerdin.is. 

Aðstoðarmaður 

á tæknideild á Selfossi

Ábyrgð og verkefni

• Móttaka og afgreiðsla erinda um skipulagsmál 
 í samráði við aðra og samskipti við sveitarfélög.
• Gerð teikninga og korta vegna nýrra og eldri vega.

• Aðstoð við kortavinnu í tengslum við útboðslýsingar.
• Samráð við hagsmunaaðila við undirbúning framkvæmda.

• Tilfallandi skrifstofustörf og móttaka viðskiptavina.

Ánægððiirr vviiððsskiptavviinir 
eeerruu ookkkkaarr bbeessta auuglýssiinngg

g pg p

lil ndd@f@ aastradningar.iss
mmjoll@@fasttraradndniningagar.is

FAST
Ráðningar

wwwwww.fafastradnniningagar.r.isis
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Við leitum að metnaðarfullum fagmanni á okkar  

fallega hótel. Vaktir eru skipulagðar eftir samkomulagi 

og þarf viðkomandi að geta hafið störf í lok febrúar. 

Góðir framtíðarmöguleikar fyrir réttan aðila. 

UMSÓKN & UPPLÝSINGAR

SIGRUN@101HOTEL.IS

• Sveinsréttindi í matreiðslu skilyrði, meistara- 

 réttindi kostur

• Reynsla af rekstri eldhúss kostur

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og hæfni til að stýra og vinna í teymi

• Innkaup á öllum matvælum fyrir hótelið

• Starfsmannamatur

• Morgunverður fyrir hótelgesti

• Umsjón daglegs reksturs eldhússins 

• Starfsmannamál í eldhúsi

Frekari upplýsingar veitir Sigrún Þormóðsdóttir 

veitingastjóri. Umsókn skal berast í tölvupósti,  

sigrun@101hotel.is. Umsókninni þarf að fylgja 

ferilskrá með mynd, meðmælabréf og kynningar-

bréf. Umsóknarfrestur er til og með 11. feb. 2019.

UMSÓKNARFRESTUR

11. FEBRÚAR 2019

 HÆFNISKRÖFUR 

ÁBYRGÐARSVIÐ

YFIRKOKKUR

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

KennslaIðnaðarmennHeilbrigðisþjónusta Veitingastaðir

Starfsmaður í fatabreytingar
Northwear ehf. leitar að metnaðarfullum og jákvæðum eins-
taklingi 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 ein-
kennis- 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 

intellecta.is
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Viðskiptastjóri óskast
N1 leitar að kraftmiklum og drífandi liðsfélaga í hóp viðskiptastjóra. 
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem krefst frumkvæðis og sjálfstæðis. 

Nánari upplýsingar veitir Hafliði Kristjánsson,  

deildarstjóri í síma 440 1061 eða haflidik@n1.is.  

Áhugasamir sæki um starfið á www.n1.is – merkt 
viðskiptastjóri, ferilskrá og kynningarbréf fylgi með 
umsókn. Umsóknarfrestur til og með 16.febrúar nk

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

Helstu verkefni

• Sala á þeim fjölbreyttu vörum og 
 þjónustu sem N1 býður upp á 
• Ráðgjöf fyrir viðskiptavini, 
 tilboð og samningagerð 
• Ræktun og viðhald viðskiptasambanda 
• Leit að nýjum sóknarfærum  

Hæfniskröfur

• Menntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af sambærilegu starfi 
• Góð almenn tölvuþekking
• Frumkvæði og árangursdrifni 
• Samskiptafærni og jákvætt viðhorf  

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Aðstoðarskólastjóri í Snælandsskóla
Deildarstjóri í Snælandsskóla
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Álfatún
Deildarstjóri í Læk
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Kópastein
Stjórnsýslusvið
Sérfræðingur í �ármáladeild
Sundlaugar
Baðvörður í Kópavogslaug
Velferðarsvið
Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu
Starfsmaður á skammtímaheimili
Starfsmenn á heimili fyrir fatlaða
Þroskaþjálfi í íbúðakjarna

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

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ



TEYMISSTJÓRI HEIMAHJÚKRUN
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf teymisstjóra  
hjúkrunar hjá Heimahjúkrun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðsins. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019.

Heimahjúkrun HH veitir einstaklingnum viðeigandi aðstoð til að auka sjálfsbjargargetu sína og gera þeim kleift að 
dveljast heima við sem eðlilegastar og bestar aðstæður eins lengi og unnt er miðað við heilsufar og félagslegan 
aðbúnað.  Það er veitt einstaklingsmiðuð hjúkrun þar sem forvarnir, heilsuvernd, heilsuefling, fagleg þekking og 
samstarf er haft að leiðarljósi.

Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stuðningur við einstaklinga, aðstandendur sem og 

samstarfsfólk.
• Skipuleggur og sér um verksstjórn og framkvæmd 

þeirra hjúkrunar hverju sinni. 
• Tryggir góð samskipti og samvinnu við aðrar sjúkra-

stofnanir og heilbrigðisstéttir með hagsmuni
skjólsstæðinga að leiðaljósi.  

• Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði 
• Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg
• Reynsla af teymisvinnu og faglegur metnaður 

er æskilegur
• Fjölbreytt reynsla í hjúkrun er nauðsynleg
• Samskipta- og skipulagshæfni er nauðsynleg
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Gilt ökuleyfi og hreint sakavottorð 
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
• Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg

Nánari upplýsingar veita
Sigrún Kristín Barkardótti, s. 513-6900, sigrun.barkardottir@heilsugaeslan.is
Hildur Sigurjónsdóttir, s. 513-6900, hildur.sigurjonsdottir@heilsugaelsan.is

Teymisstjóri
Teymisstjóri í heimahjúkrun ber ábyrgð á hjúkrun ákveðins hóps skjólstæðinga. Starfssvið hans er stýring teymis 
sem veitir víðtæka hjúkrun í heimahúsum vegna langvinnra sjúkdóma, andlegrar og líkamlegrar skerðingar.
Starfshlutfall er 100%. 

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

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun
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Spennandi sumarstörf 
hjá traustu fyrirtæki

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls við 
Reyðarfjörð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Öryggi er í fyrirrúmi og mikið er lagt upp úr góðum 
aðbúnaði starfsmanna, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudeginum 
20. febrúar. Áhugasamir eru hvattir til að sækja 
um sem fyrst. Umsóknir eru trúnaðarmál og 
verður þeim öllum svarað.

Alcoa Fjarðaál leitar að góðu fólki til sumarafleysinga í álverinu við Reyðarfjörð. 
Um er að ræða framleiðslustörf á þrískiptum átta tíma vöktum í kerskála, skautsmiðju og steypu- 
skála Fjarðaáls. Sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið samfellt í að minnsta kosti tvo og hálfan 
mánuð. Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, hafa gild ökuréttindi og hreint sakavottorð.

Almennar hæfniskröfur
Sterk öryggisvitund og árvekni
Dugnaður og vilji til að takast á við krefjandi verkefni
Heiðarleiki og stundvísi
Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í teymi

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin. Frekari upplýsingar veitir 
mannauðsteymi Fjarðaáls í síma 470 7700 eða í gegnum netfangið fjardaal@alcoa.com. 
Hægt er að sækja um sumarstarf hjá Fjarðaáli á www.alcoa.is.

•
•
•
• 

Skrifstofustjóri

Hörgársveit óskar að ráða skrifstofustjóra í fullt starf. Meginverkefni hans 
verður að sjá um alla daglega umsýslu vegna fjármála sveitarfélagsins, 
áætlanagerð í því sambandi auk almennra starfa við stjórnsýslu sveitar-
félagsins. Skrifstofustjóri er staðgengill sveitarstjóra og vinnur náið með 
honum. Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. 
maí 2019.

Helstu kröfur um hæfni eru:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi er æskilegt

• Mikil færni í bókhaldsstörfum nauðsynleg

•  Reynsla við notkun Microsoft Dynamics NAV bókhaldskerfi æskileg

•  Reynsla af gerð og framkvæmd rekstrar- og fjárhagsáætlana

• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga 

•  Hæfni til að miðla upplýsingum á einfaldan hátt í töluðu og rituðu máli

• Færni í mannlegum samskiptum

Hörgársveit er við vestanverðan Eyjafjörð, næsta sveitarfélag norðan 
Akureyrar. Þar búa um 625 manns. Meginhluti sveitarfélagsins er dre-
ifbýli, þéttbýli eru á Lónsbakka og Hjalteyri. Sveitarfélagið rekur m.a. 
grunnskóla, leikskóla, íþróttamannvirki, þjónustustöð og félagsheimi-
li, auk þess að eiga samstarf við nágrannasveitarfélög um ýmsa rek-
strarþætti. Mikil uppbygging og íbúafjölgun er áætluð í sveitarfélaginu 
á næstu árum.

Nánari upplýsingar gefur sveitarstjóri í síma 460-1752 og netfangi  
snorri@horgarsveit.is.

Umsókn um starfið ásamt ferilskrá með mynd sendist skrifstofu 
Hörgársveitar, Þelamerkurskóla, 601 Akureyri eða á netfangið snorri@
horgarsveit.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019.

Landvarsla 2019
Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum á eftirtalin svæði: 
Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, sunnanverða Vestfirði, Mývatnssveit, 
Austurland, Suðurland (Gullfoss og Geysissvæði, Dyrhólaey og 
Fjaðrárgljúfur), hálendissvæðin í Kerlingarfjöllum og Friðlandi að 
Fjallabaki og Suðvesturland.

Starfstímabil
Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími er breytilegur eftir svæðum. 
Þeir fyrstu hefja störf á vormánuðum og síðustu ljúka störfum í byrjun næsta 
vetrar. 

Helstu verkefni
Störf landvarða felast í að gæta þess að ákvæði náttúruverndarlaga og sérlaga, 
friðlýsingarskilmála og stjórnunar- og verndaráætlana svæða séu virt. Þeir koma 
á framfæri upplýsingum og fræða gesti um náttúru og sögu svæðanna, viðhald 
innviða og halda við merktum gönguleiðum.

Ítarlegri upplýsingar
Ítarlegri upplýsingar um störfin og hæfniskröfur til þeirra er að finna á 
starfatorg.is og www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi. Í þeim upplýsingum er 
einnig að finna vefhlekki til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2018. Athygli er vakin á því að hyggist 
umsækjandi sækja um starf á fleiri en einu landssvæði þarf sérstaklega að sækja 
um hvert svæði fyrir sig.
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DRÖG AÐ TILLÖGU 
AÐ MATSÁÆTLUN 
VEGNA MÓTTÖKU-, 
BRENNSLU- OG ORKU-
NÝTINGARSTÖÐVAR  
Í VESTMANNAEYJUM 
Vestmannaeyjabær kynnir nú drög að tillögu að 
matsáætlun vegna móttöku-, brennslu- og orku-
nýtingarstöðvar í Vestmannaeyjum. Þar stendur til 
að starfrækja nýja brennslu- og orkunýtingarstöð 
sem komið verði fyrir í núverandi byggingu á lóð 
móttökustöðvar fyrir úrgang við Eldfellsveg. Mat á 
umhverfisáhrifum er unnið samkvæmt lögum nr. 
106/2000, en framkvæmdin er matsskyld vegna 
umfangs þess úrgangs sem þarna verður fargað.  
Drög að tillögu að matsáætlun eru nú lögð fram til 
kynningar og eru gögnin aðgengileg á heimasíðu 
Vestmannaeyjabæjar, www.vestmannaeyjar.is. 
Almennur kynningarfundur verður haldinn  
í Eldheimum fimmtudaginn 7. febrúar 2019  
kl. 17.00 til 18.00.

Almenningur getur gert athugasemdir við
 áætlunina og er athugasemdafrestur til  
og með 15. febrúar 2019. Athugasemdir  
skal senda á linda@vestmannaeyjar.is 
eða til Umhverfis- og framkvæmdasviðs, 
v/matsáætlunar brennslustöðvar, 
Skildingavegi 5, 900 Vestmannaeyjum. 
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Félagsráðgjafi
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Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða félagsráðg-
jafa til starfa í félagsþjónustu. Um er að ræða 100% starf frá 
15. mars 2019 eða eftir samkomulagi.
 
Helstu verkefni eru:
• Félagsleg ráðgjöf samkvæmt lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga og lögum um þjónustu við fatlað fólk, svo sem 
vegna félagslegra aðstæðna, uppeldis barna og unglinga, 
veikinda, fötlunar, öldrunar, vímuefnamála.

• Ráðgjöf vegna fjölmenningar
• Fjárhagsaðstoð, móttaka og vinnsla fjárhagserinda.
• Félagsleg húsnæðismál, m.a. móttaka og vinnsla umsókna 

um sérstakan húsnæðisstuðning.
• Samþætting verkefna og þróunarstarf á Fjölskyldusviði.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna áheimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar  2019

Ánægððiirr vviiððsskiptavviinir 
eerruu ookkkkaar bbeesta auuglýýssiinngg

g pg p

lil ndd@f@ aastradningar.iss
mjoll@@faf straradndniningagar.is

FAST
Ráðningar

wwwwww.fafastradniningagar.r.is

Laus eru til umsóknar embætti þriggja skrifstofustjóra á fag-
skrifstofum í félagsmálaráðuneytinu í samræmi við breytt 
skipurit ráðuneytisins.  Skrifstofurnar eru sem hér segir: 

Hlutverk skrifstofanna er að undirbyggja stefnumarkandi  
ákvarðanir ráðherra og hafa heildarsýn yfir þau verkefni sem 
skrifstofunum er falið. Í starfi skrifstofustjóra felst stjórnun, 
áætlanagerð, stefnumótun, markmiðssetning og mat á árangri. 
Í starfinu er lögð áhersla á nýsköpun og gott samráð og sam-
starf við stofnanir ráðuneytisins og aðra hagaðila á málefna- 
sviðum fagskrifstofanna. 

Um er að ræða mjög áhugaverð og fjölbreytt störf í krefjandi 
starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og 
sjálfstæði. Skipað verður í embættin til fimm ára.  

Skrifstofa barna- og fjölskyldumála

Skrifstofa  húsnæðis- og lífeyrismála

Embætti skrifstofustjóra  
í félagsmálaráðuneytinu

FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar 2019.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um störfin má finna á starfatorgi
Stjórnarráðsins, www.starfatorg.is.

Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík
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Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Félagsliðar, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201901/238
Sjúkraliðar/nemar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201901/237
Háskólamenntaður starfsmaður Landspítali, erfða/sameindalæknisfr. Reykjavík 201901/236
Starfsmenn í ræstingu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201901/235
Starfsmenn aðhlynning, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201901/234
Sjúkraliðar/nemar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201901/233
Hjúkrunarnemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201901/232
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201901/231
Starfsmenn í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201901/230
Móttökuritarar, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201901/229
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201901/228
Yfirlæknir  Landspítali, hjarta/lungnaskurðlækn. Reykjavík 201901/227
Námsstöður deildarlækna Landspítali, skurðlækningar Reykjavík 201901/225
Hjúkrunardeildarstjóri Endurhæfingardeild Grensási Reykjavík 201901/224
Lögreglumenn, sumarafleysingar Lögreglan á Suðurlandi Suðurland 201901/223
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201901/222
Starfsmenn aðhlynning, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201901/221
Verkefnastjóri heilbrigðisvísindasv.Háskólinn á Akureyri Akureyri 201901/220
Námsst. deildarlækna kjarnanám Landspítali / Sjúkrahúsið á Akureyri Rvk/Akureyri 201901/219
Sumarstörf 2019 - Læknanemar  Landspítali, ýmsar deildir Reykjavík 201901/218
Námsst. deildarlækna lyflækn. Landspítali / Sjúkrahúsið á Akureyri Rvk/Akureyri 201901/217
Sjúkraliðar sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201901/216
Hjúkrunarnemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201901/215
Starfsmaður eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201901/214
Aðhlynning og býtibúr, sumarafl, Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201901/213
Starfsmenn ræsting, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201901/212
Móttökuritarar, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201901/211
Starfsmenn eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201901/210
Starfsmenn aðhlynning, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201901/209
Sjúkraliðar, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201901/208
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201901/207
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201901/206
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201901/205
Sjúkraliðar, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201901/204
Starfsmaður þvottahús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201901/203
Starfsmaður ræstingu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201901/202
Móttökuritari, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201901/201
Lífeindafr./náttúrufræðingur Landspítali, sýklafræðideild Reykjavík 201901/200
Aðst.deildarstjóri  Landspítali, meðg.- og sængurl.deild Reykjavík 201901/199
Mannauðsstjóri Náttúrufr.stofnun/Vatnajökulsþjóðg. Garðabær 201901/198
Iðjuþjálfi Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201901/197
Afleysingastörf læknanema Landspítali, geðsvið Reykjavík 201901/196
Námsst. deildarlæknis í meinafr. Landspítali, Rannsóknastofa í meinafr. Reykjavík 201901/195
Deildarlæknar Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201901/194
Námsstöður deildarlækna  Landspítali, geðlækningar Reykjavík 201901/193
Námsstöður deildarlækna Landspítali, fæð.- og kvennsjúkd.lækn. Reykjavík 201901/192
Starfsmaður í flutningum Landspítali Reykjavík 201901/191
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201901/190

STUTT STARFSLÝSING
 Vinna við viðgerðir á bifreiðum
 Greina bilanir
 Þjónusta bifreiðar

BIFVÉLAVIRKI FYRIR FORD

HÆFNISKRÖFUR
 Sveinspróf í bifvélavirkjun
 Gilt bílpróf
 Stundvísi
 Heiðarleg, áreiðanleg og vönduð vinnubrögð
 Góð þjónustulund

Vinnutími kl. 8.00-17.15 og föstudaga 8.00-16.15.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 28. febrúar nk.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Brimborg óskar eftir að ráða öflugan bifvéla-
virkja á fólksbílaverkstæði Ford að Bíldshöfða 6 
í Reykjavík í framúrskarandi vinnuumhverfi með 
góðum og samheldnum hópi fagmanna.

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir 
og notaðir bílar frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, 
vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki 

og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bíla- 
leiga er hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem 
hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Til leigu 240 m² húsnæði við  
Grandagarð 5, 101 Reykjavík, sem 
innréttað er sem vínveitingastaður

Húsið er staðsett á besta stað á Grandanum. Heimilt er 
að starfrækja vínveitingastað (flokki II) í húsnæðinu, sem 
tekur 80 manns í sæti. Búið er að endurnýja eignina að 
mestu leyti, allar lagnir o.s.frv. 

Nánari upplýsingar 
veitir Sverrir Pálmason 
í síma 867-1001 
(sverrir@jas.is).



Móttökuritari, sumarafl. heimahj. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201901/286
Félagsliði, sumarafl. heimahj. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201901/285
Verkefnastjóri þjónustusvið Ríkiskaup Reykjavík 201901/284
Teymisstjóri rammasamninga Ríkiskaup Reykjavík 201901/283
Gæða- og skjalastjóri Ríkiskaup Reykjavík 201901/282
Landverðir, sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Landið 201901/281
Verkamenn, sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Landið 201901/280
Þjónustufulltrúar, sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Landið 201901/279
Aðstoðarmaður á tæknideild Vegagerðin Selfoss 201901/278
Arkitekt með skipulagshæfni Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201901/277
Sérfr. svið umhverfismála Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201901/276
Sviðsstjóri Umhverfisstofnun Landið 201901/275
Starfsmaður í ráðgjafadeild LÍN Reykjavík 201901/274
Starfsmaður   Landspítali, göngudeild þvagfæra Reykjavík 201901/272
Hagfræðingar Samkeppniseftirlitið Reykjavík 201901/271
Landvarsla Snæfellsjökulsþjóðg. Umhverfisstofnun Vesturland 201901/270
Landvarsla Mývatnssveit Umhverfisstofnun Norðurland 201901/269
Landvarsla  Umhverfisstofnun Suðurland 201901/268
Landvarsla   Umhverfisstofnun Vestfirðir 201901/267
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun Hálendissvæði 201901/266
Landvarsla   Umhverfisstofnun Suðvesturland 201901/265
Landvarsla  Umhverfisstofnun Austurland 201901/264
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild þvagfæra Reykjavík 201901/263
Líffr.,/lífeindafr./ lífefnafræðingur Landspítalinn, Blóðbankinn Reykjavík 201901/262
Raftæknifr./rafiðnfr./rafvirkjameist. Háskóli Íslands Reykjavík 201901/261
Heilbrigðisritarar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201901/260
Starfsmaður á samskiptadeild Vegagerðin Reykjavík 201901/259
Verkefnastjóri  Rannsóknamiðstöð HA Akureyri 201901/258
Fræðslufulltrúi Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201901/257
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201901/256
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201901/255
Ritstjóri Háskólaútgáfunnar Háskóli Íslands Reykjavík 201901/254
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201901/253
Sjúkraflutningamaður, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201901/252
Læknaritarar, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201901/251
Starfsmenn í flutningaþjónustu Landspítali Reykjavík 201901/250
Sérfræðilæknar Landspítali, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201901/249
Móttökuritarar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201901/248
Læknanemar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201901/247
Starfsmaður Landspítali, birgðastöð innkaupad. Reykjavík 201901/246
Læknar, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201901/245
Hjúkurnarfr.  sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201901/244
Ljósmóðir, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201901/243
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnunar Suðurlands Vestm.eyjar 201901/242
Hjúkrunarfr. heimahj., sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201901/241
Hjúkrunardeildarstjóri/hótelstjóri Landspítali, sjúkrahótel við Hringbraut Reykjavík 201901/240
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttökudeild Reykjavík 201901/239

Auglýsing vegna úthlutunar  

byggðakvóta á fiskveiðiárinu 

2018/2019  
sbr. reglugerð um úthlutun byggðakvóta 

til fiskiskipa nr. 685, 5. júlí 2018

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu 
nr. 87/2019 í Stjórnartíðindum

Kaldrananeshreppur (Drangsnes)
Sveitarfélagið Vogar
Ísafjarðarbær (Ísafjörður, Hnífsdalur, Þingeyri, 
Flateyri og Suðureyri)
Strandabyggð (Hólmavík)
Húnaþing Vestra (Hvammstangi) 
Árneshreppur 

ATH. Umsóknum skal skila í gegnum rafræna 
umsóknargátt sem opnar 1. febrúar en vinnslu-
samningum er skilað í tölvupósti á  
byggðakvoti@fiskistofa.is á eyðublöðum sem er 
að finna á heimasíðu stofnunarinnar (fiskistofa.is), 
þar eru ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.  
Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2019

Fiskistofa, 01.02.2019

Um er að ræða allt að 400 fm húsnæði sem skiptist í nokkur rými
sem hægt er að leigja í einu lagi eða að hluta til. Húsnæðið er laust
nú þegar og afhendist tilbúið til innréttinga, málað, með lýsingu og
gólfefnum. Leigutaki sér um uppsetningu á eldhúsi, innréttingum, 
sérhæfðri lýsingu og öðru sem tengist rekstrinum á sinn kostnað.

Í boði er leigusamningur til langtíma með möguleika á
veltutengdri húsaleigu.

Kynnisferðir eru rekstraraðili Umferðarmiðstöðvarinnar BSÍ og
um hana fara á aðra milljón gesta á hverju ári. Unnið hefur verið
að miklum endurbótum á húsinu að undanförnu og stendur til að
ráðast í enn frekari endurbætur á árinu.

Áhugasamir eru beðnir að skila inn upplýsingum um sjálfa sig og 
fyrri reynslu ásamt hugmynd um þann rekstur sem viðkomandi 
hefur áhuga á að opna. Senda skal gögnin á netfangið bsi@re.is 
fyrir 11. febrúar 2019.

Nánari upplýsingar veitir Björn Ragnarsson framkvæmdastjóri
Kynnisferða í s. 779-9205.

TIL LEIGU VEITINGA-  
& VERSLUNARRÝMI 
Á UMFERÐARMIÐSTÖÐINNI BSÍ

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn
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UMSJÓNARMAÐUR FASTEIGNA
ÁLFTANESSKÓLA, KRAKKAKOTS 
OG HOLTAKOTS

Garðabær óskar eftir að ráða til starfa umsjónarmann fasteigna sem mun sjá um eftirlit og viðhald 
í Álftanesskóla og í leikskólunum Krakkakoti og Holtakoti. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst. Álftanesskóli í Garðabæ er grunnskóli þar sem um 430 nemendur stunda nám í 1.- 10. bekk. 
Leikskólinn Krakkakot er 6 deilda með 104 börnum og leikskólinn Holtakot 4 deilda með 70 börnum. 

Nánari upplýsingar um skólana má finna á www.alftanesskoli.is, www.krakkakot.is og www.holtakot.is. 

Starfssvið:

• Hefur umsjón með skóla- og leikskólabyggingum ásamt skólalóðum
• Sér um innkaup á rekstrarvörum
• Hefur umsjón með ræstingum
• Heldur utan um viðhald og lagfæringar skólabygginga og tækja
• Sér um tæki í skólanum s.s. skjávarpa, ljósa- og hljóðbúnað í sal 
• Önnur tilfallandi störf hjá eignaumsýslu Garðabæjar

Menntun og hæfni:

• Iðnmenntun og góð almenn tækjakunnátta
• Áhugi á umhverfismálum og endurvinnslu
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð
• Frumkvæði, drifkraftur og snyrtimennska
• Jákvæðni og ábyrgðarkennd
• Ríkir samskipta- og skipulagshæfileikar
• Ánægja af vinnu með börnum og unglingum

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Magnússon forstöðumaður framkvæmda og eignasviðs,  
í síma 591 4586 eða bjorgvin@gardabaer.is.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags 
Garðabæjar. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.                                  

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

Atvinnuhúsnæði  
í Vestmannaeyjum

Til sölu er atvinnuhúsnæði á einum 

besta stað í Vestmannaeyjabæ við 
Básaskersbryggju/Herjólfsbryggju.

Húsið, sem er 288 fm, er steinsteypt á einni hæð og stendur 
á 736 fm lóð. Í dag er eignin notuð sem verslun og vörugeymsla. 
Húsið var byggt árið 1950 en stækkað árið 1978.
  
Gildandi fasteignamat 2019 er 24.950.000 kr. og brunabótamat 
105.350.000 kr.

Tekið er við tilboðum til 18. febrúar n.k.

  
Nánari upplýsingar veitir Hinrik Örn Bjarnason,
sími 660 3311, hinrik@n1.is.

Barnavinafélagið Sumargjöf auglýsir hér með til umsóknar
styrki á sviði rannsókna, lista og þróunarverkefna í þágu barna. 
Vakin er athygli á að umsækjendum er gert að fylla út umsókn 

á sérstöku eyðublaði sem vistað er á vef félagsins og senda það 
síðan í viðhengi á tölvupóstfang Sumargjafar  
sumargjof@simnet.is að lokinni útfyllingu.  

Nánari upplýsingar er að finna á vef félagsins sumargjof.is.

Stjórn Sumargjafar áskilur sér rétt til að óska eftir nánari 
upplýsingum um verkefnin og leita umsagnar fagaðila.

.

Umsóknarfrestur á vorönn 2019  
er til 15. febrúar n.k. 

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána hjá LÍN 
geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. Styrkurinn 
ræðst af búsetu og er fyrir þá sem stunda nám fjarri heimili 
sínu.           

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili   
og fjölskyldu sinni vegna náms).

• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám   
frá lögheimili fjarri skóla).

Nemendur geta sótt um jöfnunarstyrkinn með rafrænum 
skilríkjum á Mitt LÍN sem aðgengilegt er í gegnum heimasíðu 
okkar www.lin.is eða island.is. Nemendur og aðstandendur 
þeirra eru hvattir til að kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN 
(www.lin.is).  

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

Jöfnunarstyrkur  
til náms

Sími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.is

Byggðarannsóknastyrkir
Byggðastofnun auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Byg-

gðarannsóknasjóði til rannsókna á sviði byggðamála. 

Í umsóknum skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing 
á rannsókninni, markmiðum hennar, ávinningi, nýnæmi og 
hvernig hún styður við tilgang sjóðsins. Við mat á umsóknum 
er meðal annars litið til hvernig verkefnið styður við markmið 
sjóðsins, vísindalegs- og hagnýts gildis þess og hæfni umsækj-
enda.  

Umsækjendur geta verið einstaklingar, fyrirtæki, rannsókna-, 
þróunar- og háskólastofnanir eða aðrir lögaðilar.

Styrkir verða veittir til eins árs. Sjóðurinn hefur allt að 10 mill-
jónir króna til úthlutunar. Samkvæmt reglum sjóðsins er miðað 
við að styrkirnir séu ekki færri en þrír og ekki fleiri en fimm í 
hvert sinn.

Rafrænt umsóknarform, reglur Byggðarannsóknasjóðs og 
starfsreglur stjórnar sjóðsins er að finna á vef Byggðastofnun-
ar www.byggdastofnun.is.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður K. Þorgrímsdóttir. 
Netfang: sigga@byggdastofnun.is. Sími 5317004 og 8697203.

Umsóknir þurfa að berast Byggðastofnun fyrir miðnætti  
fimmtudaginn 14. mars 2019.
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kopavogur.is

ÚTBOÐ
Grassláttur
Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í verkið 
„Grassláttur í Kópavogi 2019–2021“

Í verkinu felst að slá og hirða grassvæði í Kópavogi, alls um 126,7 ha, sem slegnir eru einu
sinni til �órum sinnum. Um er að ræða opin svæði, gatnaumhverfi og skólalóðir.

Bænum er skipt upp í þrjá hluta og skal bjóða í hvern þeirra fyrir sig. Heimilt er að bjóða
í einn, tvo eða alla þrjá hlutana. Grassvæðin eru slegin einu sinni til �órum sinnum. 

Magntölur:
A. hluti 52,6 ha slegnir
B. hluti 41,8 ha slegnir
C. hluti 32,3 ha slegnir

Útboð þetta er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu (EES).

Útboðsgögn verða afhent rafrænt og skulu þeir sem óska eftir útboðsgögnum fyrir verk þetta
senda tölvupóst á netfangið utbod@kopavogur.is frá og með mánudeginum 4. febrúar nk. 
Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðar vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis.

Tilboð skulu hafa borist í Þjónustuver Kópavogsbæjar að Digranesvegi 1, 200 Kópavogur,  
fyrir kl. 11:00 mánudaginn 11. mars 2019 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra
bjóðenda sem þar mæta.

Fréttamiðill til sölu 
  

Til sölu er fréttamiðill sem að er starfræktur á netinu og gæti 
t.d. verið gefinn út í dagblaðaformi líka af nýjum eigendum.

Góður og tryggur fjöldi lesenda og vina á samfélagsmiðlum. 
Selst í heild eða að hluta. 
  
Áhugasamir kaupendur, vinsamlega sendi allar  
upplýsingar á netfangið : Logmannsstofa@mail.com    

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Víkingur. Endurnýjun aðalvallar – Gervigras - EES 

útboð nr. 14402. 

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

ÚTBOÐ

Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Gamla höfnin
Vesturbugt og Ægisgarður

Handrið og landgangspallur 2019

Verkið felst í að smíða og setja upp stálhandrið á 
göngubryggjur í Vesturbugt og að smíða
landgangspall úr stáli sem kemur á Ægisgarð.

Helstu magntölur eru :
Handrið í Vesturbugt, lengd alls: 170 m
Landgangspallur á Ægisgarði:     1 stk

Verkið er með tvo skiladaga:
Handrið: 1. júní 2019
Landgangspallur: 1. september 2019

Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi
með að senda beiðni á netfangið utbod@mannvit.is,
frá þriðjudeginum 5. febrúar 2019.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík,
19. febrúar 2019 kl. 11:00.

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu í 
samstarfi landanna þriggja geta sótt um styrki 
til samstarfsverkefna á eftirfarandi sviðum 
ferðaþjónustu:

· Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
· Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
· Til þekkingarheimsókna og miðlunar

gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila
· Til gæða- og umhverfismála innan

ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund 
danskar krónur, eða að hámarki 50% 
kostnaðaráætlunar.

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna 
að samstarfsverkefnum sem varða tvö af 
löndunum þremur hið minnsta. Hámarksstyrkur 
á hvern einstakling er 1.000 danskar krónur 
vegna ferða milli Íslands og Grænlands annars 
vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds.

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða 
eftirtaldra:

·  Skóla
·  Íþróttahópa
·  Tónlistarhópa
·  Annars menningarsamstarfs

Styrkir frá NATA
Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

www.nata.is nata@industry.fo

27 febrúar 2019

íl10. apríl
0. apríl 2019

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og 
á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna 
ferðamálum í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og 
tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar 
sem þau eiga einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.
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Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir laust 
til leigu húsnæði fyrir hárgreiðslustofu í Félagsmiðstöðinni 
Hæðargarði 31, Reykjavík.  Stofan getur verið laus nú þegar.

Umsóknarfrestur er til 14. febrúar n.k. 

Nánari upplýsingar veitir Kristín Anna Björnsdóttir í síma 
899-9747, netfang kristin.anna.bjornsdottir@reykjavik.is. 
Umsóknum skal skilað á á ofangreint netfang.

Hárgreiðslustofan í  
Hæðargarði 31 til leigu
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KRÖFLULÍNA 3
VEGSLÓÐ, JARÐVINNA OG UNDIRSTÖÐUR

Landsnet óskar eftir tilboðum í gerð vegslóðar, jarðvinnu og 
undirstöður nýrrar Kröflulínu 3 eins og lýst er í útboðsgögnum 
KR3-01, KR3-02 og KR3-03.

Kröflulína 3 verður um 121 km og gert er ráð fyrir 329 möstrum á leiðinni. 
Framkvæmdasvæðinu er skipt niður í þrjú aðskilin útboð. Verkin fela í sér gerð 
vegslóðar með línunni, gerð hliðarslóða og vinnuplana við möstur, jarðvinnu og 
niðurlögn forsteyptra undirstaða og stagfesta, borun og niðursteypa á 
bergboltum og gerð staðsteyptra undirstaða.

Verkinu skal að fullu lokið 31. október 2019.

SVÆÐI I: KR3-01, KRÖFLUSTÖÐ – JÖKULSÁ Á FJÖLLUM
Helstu upplýsingar:

Lengd línukafla: 42,5 km
Fjöldi mastra: 113 stk
Ný vegslóð og hliðarslóðir: 28 km
Lagfæring eldri slóða: 16 km
Laus og fastur gröftur: 8.100 m3
Jarðbindiborði: 31 km
Flutningur og niðurlögn forsteyptra eininga: 309 stk
Bora fyrir og steypa niður bergbolta: 375 stk
Staðsteyptar undirstöður: 6 stk (160 m3)

SVÆÐI II: KR3-02, JÖKULSÁ Á FJÖLLUM – JÖKULSÁ Á DAL
Helstu upplýsingar:

Lengd línukafla: 55,6 km
Fjöldi mastra: 149 stk
Ný vegslóð og hliðarslóðir: 17 km
Lagfæring eldri slóða: 13 km
Laus og fastur gröftur: 17.500 m3
Jarðbindiborði: 39 km
Flutningur og niðurlögn forsteyptra eininga: 543 stk
Bora fyrir og steypa niður bergbolta: 318 stk
Staðsteyptar undirstöður: 4 stk (36 m3)

SVÆÐI III: KR3-03, JÖKULSÁ Á DAL – FLJÓTSDALUR
Helstu upplýsingar:

Lengd línukafla: 23,3 km

Fjöldi mastra: 67 stk

Ný vegslóð og hliðarslóðir: 23 km

Lagfæring eldri slóða: 3 km

Laus og fastur gröftur: 7.500 m3

Jarðbindiborði: 13 km

Flutningur og niðurlögn forsteyptra eininga: 166 stk

Bora fyrir og steypa niður bergbolta: 237 stk

Staðsteyptar undirstöður: 7 stk (150 m3)

Landsnet óskar eftir tilboðum í eftirlit með gerð vegslóðar og jarðvinnu 
við undirstöður nýrrar Kröflulínu 3 eins og lýst er í útboðsgögnum 
KR3-65.

Verkið felst í eftirliti með slóðagerð, jarðvinnu og undirstöðum vegna Kröflulínu 3 
sem unnið er skv. útboðsgögnum KR3-01, KR3-02 og KR3-03. 

Útboðsverkin þrjú felast í gerð vegslóða og vinnuplana, jarðvinnu og niðurlögn 
undirstaða og stagfesta, borun fyrir bergboltum og gerð staðsteyptra undirstaða. 
Eftirlit skal koma fram fyrir hönd verkkaupa gagnvart verktaka við framkvæmd 
útboðsverkanna m.t.t. gæða, umhverfis- og öryggismála.

Kröflulína 3 verður um 121 km og er gert ráð fyrir 329 möstrum.

KRÖFLULÍNA 3
EFTIRLIT MEÐ VEGSLÓÐ, JARÐVINNU OG
UNDIRSTÖÐUM

Landsnet óskar eftir tilboðum í nýtt tengivirki á Hnappavöllum. Verkið er 
alverk og felur í sér hönnun, innkaup og framkvæmd á nýju tengivirki með 
þremur 132 kV GIS (Gas Insulated Switchgear) rofareitum sem og tengingu 
endabúnaðar á 132 kV jarðstreng. 

Helstu verkþættir eru:

• Hönnun og bygging á tengivirkinu

• Hönnun, innkaup og uppsetning á háspennubúnaði

• Hönnun, innkaup og uppsetning á stjórn- og varnarbúnaði
 (Digital substation)

Verkinu skal lokið að fullu í júní 2020. 

Landsnet óskar eftir tilboðum í gerð vegslóðar, jarðvinnu og 
undirstöður fyrir færslu Hamraneslína 1&2 í Hafnarfirði eins og
lýst er í útboðsgögnum HN1&2-01.

Hamraneslínur verða færðar á um 2 km kafla í Hafnarfirði. 

Helstu verkþættir eru:

• Slóðagerð

• jarðvinna við að koma fyrir undirstöðum og stagfestum

• Borun og niðursteypa á bergboltum og  bergfestum

• Framleiðsla á undirstöðum og staghellum

• Stálsmíði

• Frágangur á slóðum, námum og vinnusvæði í verklok

Verkinu skal að fullu lokið 7. júní 2019.

HAMRANESLÍNUR 1 OG 2
VEGSLÓÐ, JARÐVINNA OG UNDIRSTÖÐUR

HNAPPAVELLIR
ALVERK – NÝTT TENGIVIRKI 

Nánari upplýsingar um skiladag tilboða og birtingu útboðsgagna er 

finna á útboðsvefnum (utbodvefur.is). 

Útboðsgögn og allar frekari upplýsingar verður hægt að nálgast á 

útboðsvef Landsnets (utbod.landsnet.is) þegar gögnin eru tilbúin. 



EIGNABORG LEITAR AÐ ÖFLUGUM 
FASTEIGNASALA 

OG NEMA TIL LÖGGILDINGAR.

Við leitum að sjálfstæðum og traustum einstaklingum
með reynslu í sölu fasteigna, sem hafa áhuga á að koma 
inn í gamalt, traust og framsækið fyrirtæki sem vinnur á 

ört vaxandi markaði.

Upplýsingar gefur Óskar Bergsson, löggiltur fasteignasali  r
í síma 893 2499 og oskar@eignaborg.is 

Hamraborg 12 | 200 Kópavogur | 416 0500 | www.eignaborg.is FASTEIGNASALA Í  40 ÁR  1977-2017

B dikBenedikt
Ólafsson
Lögg.  
fasteigna,- 

.og skipasali.
s.  661 7788

Verið velkomin í opið hús sunnudaginn 3 febrúar frá kl. 13:00 til 13:30.
Góð 149,6 fm. fimm herbergja sérhæð þar af er 25,7 fm. bílskúr. 
Einstaklega fallegt og tignarleg hús á einum besta stað í Reykjavík.
Einstök eign, þarfnast endubóta að innan, er skemmtilega skipulögð 
eign sem býður upp á mikla möguleika. Verð: 62,7 millj.

Benedikt sími 661-7788

Verið velkomin í opið hús sunnudaginn 3 feb. frá kl. 14:00 til 14.30. 
Glæsileg og vel skipulögð 132,7 fm. 4-5 herb. endaíbúð með sérinngan-
gi, stæði í bílageymslu og stórri afgirtri verönd í góðu fjölbýlishúsi.
Falleg eign sem býður upp á mikla möguleika.
Verð: 55,8 millj.

Benedikt sími 661-7788

LAUGARÁSVEGUR 53

VALLAKÓR 1-3

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

HEILINDI • DUGNAÐUR • ÁRANGUR

Eignastofan fasteignamiðlun kynnir: höfum fengið til leigu/
sölu húsnæði við Tónahvarf 3 í Kópavogi. 

Um er að ræða glæsilegt iðnaðarhúsnæði. Efri hæð hússins 
skiptist í fjögur bil sem eru laus, stærð 355-400 fm. merkt 
4,5,6 og 7 með milligólfi, mikil lofthæð.  
Möguleiki á innkeyrsluhurð.
Á neðri hæð hússins eru tvö bil laus annað er 251,5 fm.  
og hitt er 273,6 fm merkt 1 og 10. Stórar innkeyrsluhurðir 
og mikil lofthæð.

Húsnæðið er til afhendingar júní/júlí 2019. Stórt bílapalan  
og frábær staðsetning með glæsilegu útsýni frá svölum. 

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson viðskiptafræðingur 
/ löggiltur fasteignasali / lögg. leigumiðlari í síma 8984125 
eða á netfanginu kristinn@eignastofan.is

Tónahvarf 3 í Kópavogi

MHL.01

Gk= 126,7
3

F= 5620 m²

214969
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3
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1 hæð a
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776,3 m²
1 hæð b
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Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

Glæsilegt og algjörlega endurnýjað 202,7 fm. parhús á þremur hæðum 
með aukaíbúð á hluta neðstu hæðar við Túngötu 36a. Eignin var öll en-
durnýjuð árið 2002, en þá var innra skipulagi hússins líka breytt mikið, 
húsið einangrað upp á nýtt, skipt um allar lagnir, útidyrahurðir endurný-
jaðar, geymsluloft einangrað og klætt o.fl.  Á undanförnum árum er svo 
búið að endurnýja eldhús, tvö baðherbergi, gólfefni o.fl.   Gólfhiti er 
í flísalögðum rýmum á efri hæðum hússins. Einstök eign á rólegum, 
grónum og fallegum stað í vesturbænum. Verð 119,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, laugardag,  frá kl. 14.00 – 14.30

OPIÐ HÚS

Túngata 36a   
Glæsilegt parhús.

Hverfisskipulag í Ártúnsholti, Árbæ og Selás 

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 30. janúar 2019 og borgarráði Reykjavíkur þann 31. janúar 
2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að hverfisskipulagi í Ártúnsholti, Árbæ og Selási. Hverfisskipulag er 
ný skipulagsáætlun fyrir gróin hverfi og kemur í stað eldri deiliskipulagsáætlana sem verða feldar úr gildi 
við samþykkt hverfisskipulags. 

Helstu markmið hverfisskipulagsins eru að stuðla að sjálfbærum og vistvænum hverfum, fjölga íbúðum og 
auðvelda íbúum að sækja um breytingar á fasteignum sínum.  Samhliða er auglýst sérstök samþykkt fyrir 
hverfisskipulag í Reykjavíkurborg sem fjallar um heimild til að gera leiðbeiningar, þ.e. almennar reglur um 
yfirbragð byggðarinnar auk almennra rammaskilmála sem eiga að gilda fyrir allar hverfisskipulagsáætlanir. 
Í leiðbeiningunum kemur fram hvernig best væri að útfæra þær byggingarheimildir sem heimilaðar verða 
í hverfisskipulagi.

Kynning á hverfisskipulagi hefst með opnun sýningar í Borgarbókasafninu í Árbæ 
sunnudaginn 3. febrúar kl. 14.00. 

Íbúafundur verður haldinn í Árbæjarskóla fimmtudaginn 7. febrúar kl. 19.30 til að kynna helstu hugmyndir.

Tillögur/gögn að hverfisskipulagi eru aðgengilegar á vefnum; http://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu og á 
http://hverfisskipulag.is/. Íbúar og hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og 
athugasemdum við tillögur að hverfisskipulagi skal skilað skriflega til skipulagsfulltrúa Borgartúni 12–14, 
105 Reykjavík eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 17. mars 2019. Vinsamlegast notið 
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Tillagan er einnig aðgengileg á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15  frá 2. febrúar til og með 17. mars 2019. 

Reykjavík 2. febrúar 2019
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögu að 
Hverfisskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 5. mgr. 37. gr. sbr.  1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 er hér með auglýst tillaga að Hverfisskipulagi í Reykjavík.

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



Með þér alla leið

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

Einstaklega vel hannaðar íbúðir með

notagildi og nýtur sólar frá morgni 
til sólarlags að kvöldi. 

Tvö baðherbergi eru í öllum íbúðum 

mismunandi skipulagi.  

Sérstæði í lokaðri bílgeymslu 
með rafhleðslustöð.

GGrandaveguurr 42 A, BB ogg CC  107 ReR ykjavíavík

OPIÐ HÚS
 sunnudaginn 3.feb. 14:00 - 15:30

141 ÍBÚÐIR – AÐEINS 10 ÍBÚÐIR EFTIR
T I L B Ú N A R  T I L  A F H E N D I N G A R

Íbúð 01
3ja herbergja endaíbúð
Stór stofa með
opnu eldhúsi
Tvö baðherbergi

norður og suður
Alls fermetrar með
svölum 166 fm

Verð frá 72,2 millj

Íbúð 04
3j herbergja útsýnisíbúð
Stofa með opnu eldhúsi með eldunareyju
Hjónaherbergi með fataherbergi og 
sér wc með sturtu
Gestasnyrting með sturtu

Alls fermetrar m. svölum frá 165 fm

Verð frá 78,9 millj

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 78,6 millj

3ja herbergja íbúð á 
efstu hæð

ásamt tveimur 

Frábært skipulag
Hjónaherbergi með 
fataherbergi og wc
Stór stofa, opið eldhús
með eldunareyju
Alls fermetrar með

frá 160 fm

Verð frá 105,2 millj

3ja herbergja íbúð á 
efstu hæð

ásamt tveimur 

Stofa með
eldhús í miðju, 

Tvö baðherbergi

Alls fermetrar með 

161 fm

Verð frá 97,7 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is w w w . k a r s n e s . i s

Glæsilegar 
2ja-4ra herbergja fullbúnar 
íbúðir með sjávarútsýni á
vestanverðu Kársnesinu

með fallegum útivistar- og 
göngusvæðum við sjávarsíðuna

Ný brú mun tengja Kársnesið, 
háskólasamfélaginu við Öskjuhlíð 
og miðbæ Reykjavíkur.

Mikil og metnaðarfull uppbygging 
á Kársnesinu.

Lyftuhús með bílakjallara.   

OPIÐ HÚS
 sunnudaginn 3.feb. 13:30 - 15:00

Hafnarbraut    
Kársnesi 9

arFFuullllbbúúin ssýýnniiinnnnggggaaaarrríbúðððð

     Verð frá: 41,9 milljónir

SÖLUMENN Á STAÐNUM -  ÁHUGASAMIR VELKOMNIR569 7000 Lágmúla 4   www.miklaborg.isg



GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

MATTHILDUR SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966
matthildur@stakfell.is

KRISTÍN
SKJALDARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 824 4031
kristin@stakfell.is

JÓHANNA ÍRIS 
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166
johanna@stakfell.is

ERLA DRÖFN 
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149
erla@stakfell.is

TANGABRYGGJA 13-15, 110 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 2. FEBRÚAR MILLI KL 13:00-14:00

Stakfell kynnir til sölu: 
Fallegar íbúðir í nýbyggingu 
að Tangabryggju 13-15 
Íbúðir afhendast fullbúnar með innbyggðum 
ísskáp, uppþvottavél og gólfefnum. Stærð íbúða 
er frá 44,9m2–191m2 og eru ýmist svalir eða 
pallur í séreign. Stæði í bílakjallara fylgir flestum 
íbúðum.

VERÐ FRÁ: 34M

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

KYNNING sunnudaginn 3. feb kl. 13:00-14:00
Sýningaríbúð Jaðarleiti 2, íb.503

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI

Verð frá kr. 28.400.000EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Helgi
Fasteignasali
780 2700 

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Lilja
Fasteignasali
663 0464

• Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða flísalögð.

• Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum.

• Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.

• Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.

• Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en án gólfefna.

erð Ve

Efstaleiti 27 Íb. 206
3ja herb 

Stærð: 101,0m2

Verð: 59.850.000

Lágaleiti 9  Íb. 210 
Stúdíó

Stærð: 49,7m2

Verð: 37.900.000

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
41.5M

ÍBÚÐ

RAUÐARÁRSTÍGUR 5 101 REYKJAVÍK

3-4 HERBERGI 70m2

BJÖRT OG FALLEG ÍBÚÐ Á 2 HÆÐUM.

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Sun. 3. feb. frá kl. 15:00-15:30

VERÐ:
52.9M

ÍBÚÐ

ÁSTÚN 6 200 KÓPAVOGUR

3HERBERGI 97m2

ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Sun. 3. feb. frá kl. 14:00-14:30

VERÐ:
49.9M

ÍBÚÐ 

HELLAGATA 15 210 GARÐABÆR

3 HERBERGI 94.5m2

VEL SKIPULÖGÐ OG FALLEG NÝLEG ÍBÚÐ

ÚLFAR 897 9030 og BÖRKUR 832 8844

VERÐ:
51.9M

ÍBÚÐ

LÆKJASMÁRI 4 201 KÓPAVOGUR

4 HERBERGI 120.4m2

ÍBÚÐ Á 4. HÆÐ. YFIRBYGGÐAR SVALIR

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR         621 2020

Opið hús Sun. 3. feb. frá kl. 14:00-14:30

VERÐ:
109M

EINBÝLI

VESTURGATA 21 101 REYKJAVÍK

10 HERBERGI 200m2

HEIL HÚSEIGN, ALLT YFIRFARIÐ MEÐ 3 ÍBÚÐUM

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR         621 2020

Opið hús Sun. 3. feb. frá kl. 15:00-15:30

VERÐ:
45.9M

ÍBÚÐ 

LUNDARBREKKA 12 200 KÓPAVOGUR

5 HERBERGI 101.4m2

SNYRTILEG ÍB. MEÐ AUKA HERB. Í KJALLARA

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON     660 4777

VERÐ:
39.9M

ÍBÚÐ

HVERFISGATA 37 101 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 67.5m2

LAUS FLJÓTLEGA - SÉRINNGANGUR

BRANDUR GUNNARSSON            897 1401
VERÐ:

38.5M

ÍBÚÐ 

SKÁLAGERÐI 15 108 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 67.4m2

BJÖRT OG VEL SKIPULÖGÐ ÍBÚÐ

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON     660 4777
VERÐ:

45.5M

ÍBÚÐ 

STÓRIKRIKI 1 270 MOSFELLSBÆR

3 HERBERGI 102.3m2

FLOTT ÍBÚÐ Á GÓÐUM STAÐ, STUTT Í SKÓLA

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON     660 4777

Opið hús Mán. 4. feb. frá kl. 17:30-18:00 Opið hús Sun. 3. feb. frá kl. 16:00-16:30

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
115M

PARHÚS

EINARSNES 30 101 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 221,2m2

HANNAÐ AF SIGVALDA THORDARSON

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447
VERÐ:

34.9M

ÍBÚÐ

SKÁLAGERÐI 11, ÍBÚÐ 201 108 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 59.6m2

GÓÐ ÍBÚÐ Á EFRI HÆÐ

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447
VERÐ:

94.9M

RAÐHÚS

KRINGLAN 41 103 REYKJAVÍK

7 HERBERGI 290.2m2

SÉRSTAKLEGA SMEKKLEG - AUKA ÍBÚÐ

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUNOpið hús Mán. 4. feb. frá kl. 17:00-17:30

Opið hús Lau. 2. feb. frá kl. 14:00-14:30



Brekkustígur 35A 
260 Reykjanesbær

Seilugrandi 4 
107 Reykjavík 

Grettisgata 68
101 Reykjavík 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 5. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00 

Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 1. hæð.  Eignin er 114,5 
fm.  á tveimur hæðum. Útgengt úr stofu á vestursvalir. Eignin 
er vel staðsett og miðsvæðis þar sem stutt er í skóla, verslanir, 
líkamsrækt og alla helstu þjónustu. Sérmerkt bílastæði fylgir 
íbúð. 

Verð: 33,5 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 7. FEBRÚAR KL 17:00 - 17:30

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 79,7 fm. íbúð á fyrstu hæð 
við Seilugranda 4. Sérinngangur af svölum. Glæsilegt sjávar- 
útsýni. Góðar suðursvalir. Sérmerkt stæði í bílageymslu fylgir 
íbúð. Sérgeymsla í kjallara.

Verð: 42,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 7. FEBRÚAR KL 17:30 - 18:00

Falleg og björt 3ja herbergja 85,4 fm. íbúð á 2. hæð á góðum 
stað við Grettisgötu 68 í miðbæ Reykjavíkur. Eldhús er nýup-
pgert. Rúmgóð stofa með nýlegum gluggum. Baðherbergi er 
flísalagt með nýlegum blöndunartækjum. Sameiginlegur garður.

Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

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

Guðbjörg Helga 
Jóhannesdóttir
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 897-7712

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

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Jóna Benný  
Kristjánsdóttir 
Lögmaður. Löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 869-8650

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

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



STÆRÐ: 108 – 140 m2  |  LYFTA OG BÍLSKÝLI  |  VERÐ FRÁ: 53,7 milljónir

BREKKUGATA 1-3 | URRIÐAHOLTI  | GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÝJU FJÖLBÝLI Í URRIÐAHOLTI

Hamraborg 12 | 200 Kópavogur | 416 0500 | www.eignaborg.is FASTEIGNASALA Í  40 ÁR  1977-2017

Glæsilegt og vandað einbýlishús með stórum stofum, mikilli lofthæð
og vönduðum innréttingum við Stórikrika 34, 270 Mosfellsbær.
Húsið er á einni hæð með fallegri aðkomu. Fimm svefnhergi, heitur
pottur, stór bílskúr (54,8 fm) og fallegur, látlaus garður. Um er að
ræða glæsilegt og vandað einbýlishús með vönduðum innréttingum.

OPIÐ HÚS
MÁN 4. FEB.

KL. 16.00 – 16.30

272,5 m2  |  VERÐ: 104.500.000

STÓRIKRIKI 34 | 270 Mosfellsbæ EINBÝLISHÚS

VILHJÁLMUR EINARSSON | Fasteignasali | Sími: 864 1190

Falleg og rúmgóð 130 fm. íbúð á 5. hæð með tveimur svefn-
herbergjum, fallegu útsýni út á Faxaflóa, allt til Bláfjalla og Keilis.
Stæði í bílageymslu.  Tvö svefnherbergi og er möguleiki á þriðja 
herberginu.  Baðherbergið er með sturtu, ljósum flísum og opnan-
legum glugga.  Tvennar svalir og útsýni úr öllum herbergjum.

272,5 m2  |  VERÐ: 63.900.000

BOÐAGRANDI 2A | 107 Reykjavík FJÖLBÝLI/ÍBÚÐ

RAKEL ÁRNADÓTTIR | Fasteignasali | Sími: 895 8597

HRINGIÐ OG LEITIÐ 
UPPLÝSINGA.

Glæsilegt og vel byggt einbýlishús með 4-5 svefnherbergjum,
björtum og stórum stofum með útsýni. Nýlegur sólskáli og
möguleiki á einni eða tveimur aukíbúðum.  Húsið stendur
innst í lítilli og rólegri götu. Rúmgott eldhús með vandaðri
eikarinnréttingu.

270 m2 |  VERÐ FRÁ: 99.000.000

SEIÐAKVÍSL 15  | 110 Reykjavík

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

EINBÝLISHÚS

Þriggja herbergja íbúð í kjallara með sérinngangi í fallegu
húsi. Endurnýjað baðherbergi. Tvö rúmgóð svefnherbergi 
og stofa með glugga til suðurs.  Eldhúsið er með hvítri
innréttingu frá 2008 og í eldhúsi er opnanlegur gluggi til
austurs.

OPIÐ HÚS
ÞRI. 5. FEB.

KL. 17.00 – 17.30

235 m2  |  VERÐ: 29.900.000

GRÆNAKINN 5 |

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

TVÍBÝLISHÚS/ ÍBÚÐ

Falleg stór, björt og rúmgóð íbúð á þremur hæðum í 
rað- eða keðjuhúsi sem myndar hring með lokuðum skjól-
góðum garði í miðjunni.  Fjögur svefnherbergi, rúmgóð 
og stofa og opið eldhús.  Tvennar svalir.  Rúmgott hobby 
herbergi í kjallara ásamt þvottahúsi og geymslu.  

OPIÐ HÚS
MÁN. 4. FEB.

KL. 17.00 – 17.30

235 m2  |  VERÐ: 66.900.000

SJÁVARGRUND 7 B |

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

RAÐHÚS/ÍBÚÐ 

Björt og vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð á 2. hæð á góðum
stað í Kópavogi. Dökkt harðparket er á öllum gólfum nema baðher-
bergi. Eldhús er með hvítri innréttingu og björtum borðkróki við 
glugga. Baðherbergi er flísalagt með hvítri innréttingu sem gerir ráð 
fyrir þvottavél og þurrkara. Gengið er úr stofu út á vestursvalir.

83,5 m2 |  VERÐ: 39.900.000

EFSTIHJALLI 25 |

HILDUR HARÐARDÓTTIR | Sölufulltrúi | Sími: 897 1339

ÍBÚÐ

EIGNABORG KYNNIR NÝJAR ÍBÚÐIR:
Fjögurra hæða fjölbýlishús á góðum útsýnisstað í 
Urriðaholti.  Í húsinu eru 25 íbúðir í tveimur stiga-
húsum og eru tvær íbúðir þegar seldar. 

Stærðir: 108 – 140 fm |  Verð frá: 53,7

• Íbúðirnar eru þriggja herbergja, þriggja til fjögurra her-

bergja og fjögurra til fimm herbergja.

• Íbúðunum verður skilað tilbúnum án gólfefna, með tæk-

jum í eldhúsi.  

• Innréttingar eru frá Parka og tæki frá Siemens 

• Afhending í júní/júlí 2019

• Lyfta er í báðum stigahúsum.

• Allar íbúðirnar eru með svölum og sumar með tvennum

svölum.

• Sérgeymsla fylgir hverri íbúð.

• Bílgeymslan er í austurhluta lóðarinnar.  Í henni eru 19 

stæði og þar af 2 fyrir hreyfihamlaða.  Við öll stæðin er 

komið fyrir tengli sem ætlaður er einkahleðslustöð fyrir 

rafbíl.

• Önnur bílastæði eru á þaki bílgeymslunnar.

• Sameign og lóð skilast fullfrágengin.  

UPPLÝSINGAR:
Óskar Bergsson, löggiltur fasteignasali í síma 893 2499 og oskar@eignaborg.is | 
Vilhjálmur Einarsson, löggiltur fasteignasali í síma 864 1190 og villi@eignaborg.is 
Rakel Árnadóttir löggiltur fasteignasali í síma 8958497 og rakel@eignaborg.is 
Hildur Harðardóttir aðstoðarmaður fasteignasala í síma 897 1339 og hildur@
eignaborg.is  

OPIÐ HÚS
ÞRI 5. FEB.

KL. 17:00 – 17:30



Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð

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

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

BYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Nýjar þriggja og fjögurra herbergja  íbúðir

Laugardaginn 2. febrúar frá 14:00-16:00

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

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Nóatún 30 - 4ra herb.

Ásbraut 9 - Stúdíoíbúð 

Seilugrandi 6 - 5 herb.

Stangarholt 14 - 5 herb.  

Rauðavað - 2ja herb.

Vindás 2c - 2ja herb.

82,8 m2

40,2 m2

138 m2 91,3 m2

80,6 m2132,6 m2

Bogi s: 6993444

 Bogi s: 6993444

Bogi  S:  699-3444

Brynjólfur s: 896-2953

Bogi  S:  699-3444

Brynjólfur s: 896-2953

46,0 millj.

24,5 millj.

54,5 millj. 41,5 millj.

49,9 millj. 31,5 millj.

Fjölbýli

Fjölbýli

Fjölbýli 

Fjölbýli 

Fjölbýli 

Fjölbýli

3 svefnherb.

1svefnherb.

4 svefnherb.

5 herb.

1svefnherb.

2 herb.

Endurgerð

miðsvæðis

Sérinngangur Sólpallur

Bílskúr Stæði í bílg.

Opið hús 3. feb KL. 13:00 - 13:30

Opið hús  3. feb kl 13:30-14:00

Opið hús 5. feb.  kl 17:30-18.00

Opið hús  4. feb kl 17:30-18:00

Opið hús 4. feb KL. 17:15 - 17:45

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is


