
Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.500 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

Hefur þú brennandi áhuga á ferlum og áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta fyrirtæki landsins? 

Össur leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í Global Process Development 

teymi. Teymið styður hlutleysi í greiningu á verkferlum þvert á deildir fyrirtækisins með það að leiðarljósi að auðkenna 

kjörferla og leggja fram viðeigandi ferlabreytingar.

Process Analyst in Global Process Development

Umsóknarfrestur er til og með 11. mars 2019.

Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.

For English version please see the above webpage.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

STARFSSVIÐ
•   Greining, skráning og frammistöðumæling á verkferlum þvert á

    deildir fyrirtækisins með það að leiðarljósi að greina kjörlausnir

    og kjörferla

•   Stjórnun á vinnustofum með öllum viðeigandi eigendum og

     hagsmunaaðilum verkferla

•   Leggja fram ferlabreytingar sem styðja kjörferla þvert á deildir

   í samvinnu við viðeigandi hagsmunaaðila

•   Notkun á aðferðarfræði verkefnastýringar og stjórnun

    breytingarverkefna þegar við á

HÆFNISKRÖFUR
•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•   A.m.k. 5 ára viðeigandi starfsreynsla

•   Greiningar- og lausnamiðunarfærni

•   Reynsla af viðskiptaferlum

•   Reynsla af greiningu ferla og frammistöðumælingum

•   Reynsla í ferlabreytingum og greiningu á kjörferlum

•   Viðeigandi reynsla í verkefnastjórnun

•   Leiðtogahæfni

•   Mjög góð enskukunnátta

•   Góðir samskiptahæfileikar og stjórnun hagsmunaaðila

•   Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Um er að ræða sumarstörf í verslunum á Keflavíkurflugvelli. Við leitum að þjónustulunduðum, 
glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika 

og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.

Starfið felst í sölu og þjónustu við viðskiptavini fyrirtækisins og áfyllingum í verslun.
Unnið er í vaktavinnu.

HÆFNISKRÖFUR

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf um miðjan maí og starfað fram yfir miðjan ágúst. 
Umsóknum skal skilað inn rafrænt á www.dutyfree.is/atvinna.

www.dutyfree.is

•  Hæfni í mannlegum samskiptum

•  Gott vald á íslenskri og enskri tungu

•  Hæfni í mannlegum samskiptum

•  Gott vald á íslenskri og enskri tungu

FRÍHÖFNIN ÓSKAR EFTIR 
STARFSMÖNNUM Í SUMARSTÖRF

VIÐ BJÓÐUM UPP Á FRÍAR RÚTUFERÐIR TIL OG FRÁ HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Um er að ræða sumarstörf í verslunum á Keflavíkurflugvelli. Við leitum að þjónustulunduðum, 
glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika 

og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.

Starfið felst í sölu og þjónustu við viðskiptavini fyrirtækisins og áfyllingum í verslun.
Unnið er í vaktavinnu.

HÆFNISKRÖFUR

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf um miðjan maí og starfað fram yfir miðjan 
ágúst. Umsóknum skal skilað rafrænt á dutyfree.is/atvinna.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 31. MARS 2019

www.dutyfree.is

•  Söluhæfileikar og rík þjónustulund

•  Reynsla af verslunarstörfum er kostur

•  Hæfni í mannlegum samskiptum

•  Gott vald á íslenskri og enskri tungu

FRÍHÖFNIN ÓSKAR EFTIR 
STARFSFÓLKI Í SUMARSTÖRF

VIÐ BJÓÐUM UPP Á FRÍAR RÚTUFERÐIR TIL OG FRÁ HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
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Rekstrarstjóri

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13024 

Hæfniskröfur:
Lágmark þriggja ára rekstrarreynsla úr smásölu, veitingarekstri 

eða öðrum þjónusturekstri

Æskileg reynsla eða þekking á bókhaldi og góður skilningur á 

fjármálum

Reynsla af notkun sölu- og bókhaldskerfa

Ástríða fyrir því að hámarka upplifun viðskiptavina

Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni

Mikil hæfni til að miðla upplýsingum og hvetja aðra til árangurs

Leggur áherslu á stöðugar umbætur í rekstri og hámörkun 

framlegðar

Umsóknarfrestur til og með

17. mars 

Starfssvið:
Dagleg samskipti við starfsfólk og stjórnendur

Ábyrgð og skipulag vakta 

Innkaup og birgðastýring

Verðlagning og samningagerð

Kostnaðargreining og tekjuáætlanir

Almenn stjórnun og þjálfun starfsmanna

FlyOver Iceland leitar að öflugum rekstrarstjóra til þess að hafa umsjón með verslunar- og veitingarekstri fyrirtækisins 
 
Rekstrarstjóri kemur til með að starfa í skemmtilegu og líflegu umhverfi og mun taka þátt í að byggja upp nýtt fyrirtæki 
í íslenskri ferðaþjónustu. Viðkomandi starfar náið með stjórnanda gestaupplifunar að því að gera FlyOver Iceland 
að framúrkarandi afþreyingarkosti.  Rekstrarstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri, áætlunargerð og upplýsingagjöf til 
framkvæmdastjóra. 

Capacent – leiðir til árangurs

FlyOver Iceland er í eigu Esja 

attraction. Stærsti hluthafi 

Esja attraction er Viad corp 

sem starfrækir samskonar 

kvikmyndhús sem sýnir 7D 

afþreyingu í Ameríku og 

Kanada. Fyrirtækið sérhæfir 

sig í einstakri upplifun 

fyrir þá sem vilja fljúga yfir 

Ísland og njóta náttúrunnar 

á ógleymanlegan og 

raunverulegan máta. 

 

FlyOver Iceland er flughermir 

sem er engum líkur þar sem 

gestir fljúga yfir náttúruperlur 

Íslands með  hátæknibúnaði. 

Auk hágæða myndefnis er 

notað dínamískt sætiskerfi 

ásamt tæknibrellum á borð 

við vind, lykt og mistur sem 

gefa magnaða upplifun!           

www.flyovericeland.is

·

·

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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Sviðsstjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Skipulagsstofnun sinnir 
stefnumótun, stjórnsýslu og 
leiðbeiningum um skipulag og 
framkvæmdir með sjálfbæra 
nýtingu auðlinda og vandaða 
byggð að leiðarljósi. 
Stofnunin vinnur í víðtæku 
samráði við sveitarfélög, önnur 
stjórnvöld og hagsmunaaðila. 
 
Skipulagsstofnun starfar á 
grundvelli skipulagslaga, 
laga um skipulag haf- og 
strandsvæða, laga um mat 
á umhverfisáhrifum og laga 
um umhverfismat áætlana 
og heyrir undir umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið. 
 
Hjá stofnuninni ríkir góður 
starfsandi og í boði er góð 
starfsaðstaða. 
Nánari upplýsingar má finna á 
www.skipulag.is

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13013 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun ásamt framhaldsgráðu sem nýtist í starfi
Þekking eða reynsla sem nýtist í starfi, svo sem 
af stefnumótun eða þróunarverkefnum á sviði 
skipulagsgerðar eða umhverfismála
Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að hagnýta þekkingu og reynslu í ólíkum 
verkefnum og metnaður til að ná árangri
Reynsla  af stjórnunarstörfum æskileg
Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Gott vald á íslensku, í ræðu og riti

·
·

·
·

·
·
·

·

·
·
·
·

Umsóknarfrestur

18. mars 

Starfssvið:
Ábyrgð og umsjón með verkefnum stofnunarinnar sem 
varða stefnumótun og þróun, þ.m.t. gerð og framfylgd 
landsskipulagsstefnu og strandsvæðisskipulags, 
miðlun upplýsinga og fagþekkingar og rannsóknar- og 
þróunarstarf
Dagleg stjórnun á sviðinu
Ábyrgð og umsjón með áætlanagerð fyrir sviðið
Samskipti við samstarfsaðila og hagsmunaaðila
Þátttaka í stefnumótun fyrir stofnunina

Skipulagsstofnun óskar eftir að ráða í spennandi starf sviðsstjóra á sviði stefnumótunar og þróunar. Meðal helstu 
verkefna þess eru vinna að landsskipulagsstefnu og strandsvæðisskipulagi. 

Lögfræðingur

Capacent — leiðir til árangurs

Félagssvæði Einingar-Iðju 
er Akureyri, Dalvíkurbyggð, 
Fjallabyggð og allir hreppar 
Eyjafjarðarsýslu. Einnig 
Svalbarðsstrandar- og 
Grýtubakkahreppur í 
Suður- Þingeyjarsýslu. 
Félagið heldur úti öflugri 
þjónustu fyrir félagsmenn 
og leitast er við að tryggja 
þeim sem bestan aðgang að 
upplýsingum og þjónustu. 
Fjórtán starfsmenn starfa 
hjá félaginu á skrifstofum 
félagsins á Akureyri, Dalvík og í 
Fjallabyggð.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13012 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Lögfræðimenntun eða önnur háskólamenntun sem nýtist 
í starfi.
Reynsla og þekking á vinnumarkaði og nærsamfélaginu
Þekking á lögfræðilegum málefnum eins og vinnurétti 
kostur
Þekking á kjarasamningsmálum kostur
Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og 
þjónustulund
Geta til að skilja og setja sig inn í mismunandi aðstæður 
einstaklinga
Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni

·

·
·

·
·

·

·

·
·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

17. mars 

Helstu verkefni:
Móttaka félagsmanna
Almenn upplýsingagjöf
Verkefnastjórnun
Lögfræðileg málefni, td. tengd kjarasamningum
Útreikningar 
Eftirlit með vinnustaðaskírteinum
Samstarf og samskipti við hagsmunaaðila
Önnur tilfallandi verkefni

Eining-Iðja leitar að öflugum lögfræðingi til starfa hjá félaginu. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt starf. Starfið er á 
Akureyri.

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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ÚTBOÐ
Gata, stígagerð og drenlagnir í 

Kópavogskirkjugarði.
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma óskska a
eftir tilboðum í Gata, stígagerð og drenlagngnirir í 
Kópavogskirkjugarði.

Helstu magntölur: 
Gröftur: 1.500 m3

Fyllingar: 1.350 m3

Drenlagnir 1.237 m

Verki skal lokið eigi síðar en 1. september 2019. 
Sendið tölvupóst á hjortur@internet.is til að fá 
útboðsgögn á rafrænu formi. 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Kirkjugarða
Reykjavíkurprófastdæma, Vesturhlíð 8 Reykjavík.
14. mars, 2019 kl.13:00.

 

Dalabyggð óskar eftir að ráða skipulagsfulltrúa til starfa. Auk Dalabyggðar sinnir 
skipulagsfulltrúi verkefnum vegna skipulagsmála fyrir Árneshrepp, Kaldrananeshrepp, 
Reykhólahrepp og Strandabyggð. 

Leitað er eftir öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa nýtt starf 
á traustum grunni. Helstu verkefni eru samkvæmt lögum og samþykktum sveitarfélaganna 
hverju sinni á sviðum skipulagsmála, samgöngumála, umhverfismála og veitukerfa.

SKIPULAGSFULLTRÚI

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði byggingarmála skv. 7. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010

•  Þekking og reynsla á þeim málaflokkum sem falla 
undir sviðið

•  Þekking og reynsla af stjórnun og áætlanagerð

•  Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu  
er æskileg

•  Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni  
og leiðtogahæfileikar

•  Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- 
og samskiptahæfileikar

•  Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti

Starfssvið
• Yfirumsjón með skipulagsmálum á svæðinu

• Ábyrgð á að framfylgja stefnu sveitarfélaganna  
í málaflokkum sem undir hann heyra

• Framkvæmd skipulagsmála og ráðgjöf við m.a. 
íbúa, kjörna fulltrúa, hönnuði og verktaka um 
skipulagsmál

•  Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir  
og útreikningar

•  Undirbúningur og eftirfylgni funda nefnda 
sveitarfélaganna varðandi skipulagsmál

•  Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar 
sem sinna verkefnum á sviði skipulagsmála

•  Önnur verkefni

Nánari upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir  
geirlaug@hagvangur.is

Laun og starfskjör eru samkvæmt gildandi 
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við 
viðkomandi stéttarfélag. Um er að ræða 100% starf.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk.

Trúnaðarlæknir og 
hjúkrunarfræðingur

Öflug liðsheild skapar eftir- 

sóttan vinnustað

trúnaðarlækni (u.þ.b. 6% staða) og 
hjúkrunarfræðing (u.þ.b. 20% staða) 
til að sinna ýmsum verkefnum sem 
tengjast heilsufarseftirliti og heilsu-
vernd starfsmanna.

Gert er ráð fyrir viðveru á athafna-
svæði fyrirtækisins eftir samkomu-
lagi.

Viðkomandi þurfa að hafa jákvætt viðmót, góða samskiptahæfileika og góða tölvukunnáttu. 

Umsóknum ásamt kynningabréfi skal skila inn til leiðtoga heilbrigðismála, Hildar Atladóttur
(hildura@isal.is) sem jafnframt veitir nánari upplýsingar um störfin. 
Umsóknarfrestur er til og með 17. mars nk.

Trúnaðarlæknir – helstu verkefni og ábyrgð

» Ráðningarskoðun nýrra starfsmanna
» Ráðgjöf varðandi reglubundið

heilsufarseftirlit
» Ráðgjöf varðandi forvarnir og heilsuvernd
» Ráðgjöf vegna fjarvista af völdum veikinda 

eða slysa
» Þátttaka í vinnu við forvarna- og fræðslu-

mál eftir því sem við á
» Venjubundin þjónusta trúnaðarlæknis

Hjúkrunarfræðingur – helstu verkefni 

og ábyrgð

» Reglubundið heilsufarseftirlit starfsmanna
» Sérstakar heilsufarsskoðanir eftir því sem

við á
» Ráðningarskoðun nýrra starfsmanna 

í samstarfi við trúnaðarlækni
» Árleg bólusetning vegna inflúensu
» Þátttaka í vinnu við forvarna- og fræðslu-

mál eftir því sem við á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Sveitarfélagið Árborg er fjölmennasta sveitarfélagið á Suðurlandi. Það varð til við sameiningu Eyrarbakkahrepps, Sandvíkurhrepps, 
Selfossbæjar og Stokkseyrarhrepps árið 1998 og er því 21 árs á þessu ári. Sveitarfélagið hefur vaxið ört síðastliðin ár og telur nú rúmlega 
9.500 íbúa. Í Árborg er gott mannlíf. Þar er miðstöð þjónustu á Suðurlandi, góðir skólar ásamt öflugu íþrótta-, félags- og menningarlífi. 
Í Árborg eru þrír grunnskólar með samtals um 1.470 nemendur og fimm leikskólar með rúmlega 500 nemendur. Einn af helstu kostum 
sveitarfélagsins eru fjölbreyttir búsetukostir í dreifbýli, búgarðabyggð, sjávarþorp við ströndina og stórt þéttbýli.

Sveitarfélagið Árborg leitar að metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi sem er tilbúinn að gegna lykilhlutverki í að leiða framfarir  
í mannvirkja- og umhverfismálum hjá sveitarfélaginu. Sviðsstjóri Mannvirkja- og umhverfissviðs er hluti af öflugu stjórnunarteymi  
á tímum mikils vaxtar og breytinga. Mannvirkja- og umhverfissvið skiptist í þrjár deildir: Veitur, Eignadeild og Umhverfisdeild. 

Helstu hlutverk sviðsins
•  Ábyrgð á hreinlætismálum, sorphirðumálum, umferðar-  

og samgöngumálum og umhverfismálum 

•  Nýframkvæmdir, rekstur og viðhald allra mannvirkja í eigu sveitarfélagsins 
og aðrar verklegar framkvæmdir

•  Umsýsla um veitur, fasteignir, götur, göngu- og hjólastíga, leiksvæði, 
tjaldsvæði og opin svæði

•  Ábyrgð á áætlanagerð, faglegum undirbúningi og verkstýringu framkvæmda

•  Umhverfisvernd, garðyrkjumál, landbúnaðarmál, dýraeftirlit, s.s. hunda-  
og búfjáreftirlit ásamt meindýravörnum

•  Yfirumsjón og þjónusta við eigna- og veitunefnd og umhverfisnefnd 
sveitarfélagsins

Helstu verkefni sviðsstjóra
• Ábyrgð á rekstri deilda sviðsins

•  Ábyrgð á áætlanagerð og forgangsröðun verkefna 

•  Ábyrgð á stjórnun og starfsmannamálum

•  Ábyrgð á útfærslu og framkvæmd stefnu sveitarfélagsins  
í málaflokkum sviðsins

•  Ábyrgð á þjónustu sviðsins við íbúa sveitarfélagsins 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verkfræði- eða tæknifræðimenntun er skilyrði

•  Reynsla af stjórnun og mannaforráðum er æskileg

•  Menntun eða reynsla af verkefnastjórnun er kostur

•  Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

•  Sjálfstæði, skipulagshæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum

• Reynsla og þekking á stjórnsýslu sveitarfélaga er æskileg

• Færni í að tjá sig í ræðu og riti

SVIÐSSTJÓRI MANNVIRKJA- OG UMHVERFISSVIÐS

Nánari upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir  
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk.

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað
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Lyfjatæknir eða starfsmaður 
vanur afgreiðslu óskast til starfa  

í Garðs Apóteki
Umsóknir sendist á gardsapotek@gardsapotek.is
Nánari upplýsingar veitir Haukur Ingason apótekari  
í símum 5680990 og 8645590

Sogavegi við Réttarholtsveg

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 0 .  M A R S

Isavia óskar eftir að ráða hópstjóra á fjár- 
málasvið. Helstu verkefni eru stýring og vinnsla 
verkefna tengdum tekjuskráningu og viðskipta-
kröfum. Aðstoð við afstemmingar og undirbúning 
gagna fyrir uppgjör auk annarra sérverkefna. 

Nánari upplýsingar veitir Helga Erla  
Albertsdóttir, deildarstjóri reikningshalds,   
helga.albertsdottir@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði  
 eða tengdum greinum
• Reynsla af störfum í reikningshaldi  
 er kostur
• Góð tölvukunnátta
• Mjög góð enskukunnátta
• Góð samskipta- og leiðtogafærni

H Ó P S T J Ó R I  Á  F J Á R M Á L A S V I Ð I

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

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn  vegna  
bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar  er að finna á isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra  
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda  
 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum og málefnalegum rökum.

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu  
Consular Clerk/Cashier lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 10. Mars 2019.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Consular Clerk/Cashier. The closing date for 
the postion is March 10, 2019 Application forms and further 

information can be found on the Embassy’s home page:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

Please send your application and resumé to: 
reykjavikvacancy@state.gov

Consular Clerk/Cashier

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar auglýsir eftir félagsráðgjafa 
í fullt starf 

Helstu verkefni eru félagsleg ráðgjöf, barnavernd, þjónusta og stuðningur við barnafjölskyldur og forvarnir.
Einnig önnur verkefni sem falla undir lög um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
•  Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars n.k. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun liggur fyrir.

Starfsferilsskrá skal fylgja umsókn um starfið.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Snorri Aðalsteinsson félagsmálastjóri. snorri@seltjarnarnes.is eða í síma 595 9100
/ 897 2079

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um starfið.
Á Seltjarnarnesi búa um 4600 manns. Lögð er áhersla á að tryggja íbúum góða alhliða þjónustu.

Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar - undir http://www.seltjarnarnes.is 
–Störf í boði

Félagsráðgjafi óskast

seltjarnarnes.is



Landspítali er fjölmennasti vinnustaður landsins með hátt í 6000 starfsmenn. Spítalinn hefur víðtæku hlutverki að gegna
sem aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús, og veitir bæði almenna og sérhæfða þjónustu, auk þess að vera miðstöð
menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Gildandi skipurit spítalans byggist á sjö klínískum sviðum og fjórum
stoðsviðum. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, þjónusta, mannauður og stöðugar umbætur.

LANDSPÍTALI FRAMTÍÐARINNAR
Landspítali auglýsir eftir fimm framkvæmdastjórum klínískra sviða til að leiða
öfluga uppbyggingu og sókn næstu ára

Framkvæmdastjórarnir heyra beint undir forstjóra og mynda, ásamt stjórnendum annarra klínískra sviða og stoðsviða,
framkvæmdastjórn spítalans.

Leitað er að kraftmiklum og reyndum stjórnendum sem hafa brennandi áhuga á að vinna með forstjóra að því
að byggja upp sterka liðsheild og að framfylgja stefnu, markmiðasetningu og framtíðarsýn spítalans. Leitast er
við að mynda samhentan hóp með fjölbreytta reynslu og bakgrunn. 

Framkvæmdastjórastöður eftirfarandi 
fimm sviða eru lausar til umsóknar 

1. Flæðisvið: Á flæðisviði eru rekin móttaka bráðveikra
og slasaðra, endurhæfing, þjónusta við aldraða sjúklinga,
sjúkrahótel og flæðisdeild. Velta sviðsins er 9,3 
milljarður og stöðugildi eru 634.

2. Geðsvið: Á geðsviði er miðstöð sérhæfðrarr
geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi, allt frá bráðaþjónustu
og yfir í endurhæfingu, göngudeildir og samfélagsgeð-
þjónustu. Velta sviðsins er 5,5 milljarðar og stöðugildi
eru 450.

3. Lyflækningasvið: Á lyflækningasviði er veitt almenn 
og sérhæfð læknis- og hjúkrunarþjónusta á sviði 
lyflækninga, á legu- dag-, og göngudeildum, auk 
heimaþjónustu. Velta sviðsins er 13,5 milljarðar
og stöðugildi eru 778.

4. Rannsóknarsvið: Rannsóknarsvið sinnir almennum 
og sérhæfðum þjónusturannsóknum fyrir Landspítala, 
aðrar heilbrigðisstofnanir og læknastofur, auk þess að 
reka Blóðbankann og heilbrigðis- og upplýsingatækni-
deild. Velta sviðsins er 8,5 milljarðar og stöðugildi
eru 454.

5. Skurðlækningasvið: Á skurðlækningasviði 
er veitt almenn og sérhæfð meðferð á legu,- dag-
og göngudeildum, auk þess að reka miðstöð um 
sjúkraskrárritun og næringarstofu. Velta sviðsins 
er 6,8 milljarðar og stöðugildi eru 445.

Almennt starfssvið framkvæmdastjóra
• Fagleg forysta um þjónustu við sjúklinga.

• Forysta um uppbyggingu öryggismenningar 
og umbótastarfs.

• Stefnumótun, markmiðasetning og áætlanagerð.

• Uppbygging mannauðs og liðsheildar ásamt ábyrgð 
á starfsmannamálum.

• Ábyrgð á fjármálum, fjárhagsáætlun og rekstri.

• Efling kennslu og vísindastarfs á spítalanum.

• Samhæfing á starfsemi sviðs við önnur svið 
og stoðeiningar.

Mögulegt er að sinna klínískri eða akademískri vinnu
(10%) meðfram framkvæmdastjórastarfi.

Almennar menntunar- og hæfniskröfur
• Brennandi áhugi á uppbyggingu Landspítala og innleið-

ingu stefnu spítalans. 

• Reynsla af umbótastarfi, teymisvinnu og breytingastjórn-
un í heilbrigðisþjónustu.

• Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi leiðtoga-
og samskiptahæfileikar.

• Mikil hæfni í tjáningu í ræðu og riti, á íslensku og ensku.

• Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun.

• Háskólapróf á heilbrigðissviði auk viðbótarmenntunar 
sem nýtist í starfinu er skilyrði.

• Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla.

Gert er ráð fyrir að ráðningatímabil framkvæmdastjóra hefjist 1. september 2019 og er ráðning til fimm ára,
í samræmi við stefnu Landspítala um ráðningar stjórnenda. Mat á umsóknum verður í höndum valnefnda þar sem
forstjóri Landspítala tekur virkan þátt, en forstjóri tekur ákvörðun um ráðningar í störfin. Áætlað er að fyrstu viðtöl 
vegna ofangreindra starfa verði haldin á tímabilinu 29. apríl - 17. maí og lokaviðtöl ásamt kynningum á framtíðarsýn 
fari fram 20.-24. maí. 

Frekari upplýsingar um störfin og ráðningarferlið veita Páll Matthíasson (pallmatt@landspitali.is) og Ásta Bjarnadóttir 
(astabj@landspitali.is). Nánari upplýsingar ásamt leiðbeiningum til umsækjenda um hvert starf er að finna á starfasíðu 
Landspítala, www.landspitali.is/mannaudur.

Umsóknafrestur er til og með 1. april 2019. 



Höfðaskóli á Skagaströnd
Staða skólastjóra laus til umsóknar
Sveitarfélagið Skagaströnd óskar eftir að ráða skólastjóra við Höfðaskóla á Skagaströnd.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir þekkingu, hæfni og áhuga til að veita faglega forystu í skólastarfi. Mikið 
og gott starf hefur verið unnið í skólanum síðustu ár og þarf nýr skólastjóri að hafa áhuga á því að halda þeirri vinnu áfram og 
þróa enn frekar. Skólinn notar spjaldtölvur í námi og kennslu með markvissum hætti og hafa kennarar sótt fjölmörg námskeið um 
notkun þessara tækja í skólastarfi. 

Nýr skólastjóri þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. ágúst n.k. 

Í Höfðaskóla eru um 80 nemendur í 1.-10.b. og koma nemendur frá Skagaströnd og Skagabyggð. Kennarar og annað starfsfólk 
skólans mynda vel menntað og áhugasamt teymi. Húsnæði skólans og allur aðbúnaður er góður. Stutt er í íþróttahús og  
tónlistarskóla og er gott samstarf þar á milli.

Hlutverk og ábyrgð
• Veita faglega forystu og móta framtíðarsýní samræmi við 

skólastefnu sveitarfélagsins, aðalnámskrá grunnskóla og 
lög umgrunnskóla.

• Stýra og bera ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi 
skólans.

• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, 
starfsþróun og vinnutilhögun.

• Bera ábyrgð á samstarfi við aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Leyfisbréf sem grunnskólakennari og farsæl kennslureynsla 

í grunnskóla.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða farsæl 
 stjórnunarreynsla æskileg.
• Vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi og áhugi á 
 þróunarstarfi.
• Vilji og áhugi á nýtingu upplýsingtækni í skólastarfi, þ.m.t. 

snjalltækja.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og metnaður.
• Færni og reynsla í starfsmannastjórnun sem og í fjármála- 

stjórnun og áætlanagerð er kostur.

Umsókn
Umsóknarfrestur er til og með 24. mars n.k. Umsóknum skal 
skila á netfangið sveitarstjori@skagastrond.is

Með umsókn skal skila starfsferilsskrá, nöfnum tveggja  
umsagnaraðila, stuttri kynningu á umsækjanda og  
greinargerð þar sem umsækjandi gerir grein fyrir sýn sinni 
á skólamál og faglegri reynslu og getu sem nýtist í starfi. 
Umsækjandi þarf að veita leyfi til upplýsingaöflunar úr 
sakaskrá. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir skólastjóri í síma 
4522800 eða netfangið hofdaskoli@hofdaskoli.is  Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Réttur áskilinn til að hætta við ráðningu og/eða 
auglýsa stöðuna að nýju.

Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 

Jarðvinnuverkstjóri
Loftorka Reykjavík ehf óskar eftir að ráða  

jarðvinnuverkstjóra til starfa.

Starfsvið:

• Stjórnun á jarðvinnuframkvæmdum.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Reynsla og menntun sem nýtist í starfi.
• Bílpróf og vinnuvélaréttindi.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi.
• Stundvísi.

Loftorka Reykjavík ehf. er jarðvinnu og malbikunarverktaki 
sem starfar á höfuðborgarsvæðinu í framkvæmdum fyrir 
byggingar og opinbera aðila.

Umsóknir berist Loftorku Reykjavík ehf, á netfangið  
loftorka@loftorka.com

Upplýsingar veitir Andrés Sigurðsson í síma 893227

Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um þá menntun og hæfni sem gerð eru til 
starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá.

LÆKNASTÖÐUR Á HEILBRIGÐISSTOFNUN AUSTURLANDS
SÉRFRÆÐINGAR Í HEIMILISLÆKNINGUM

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar að ráða tvo lækna til starfa í heilsugæslu HSA með aðalstarfsstöð á 
Egilsstöðum og í Fjarðabyggð. Önnur staðan er 80-100% og hin 50-100% og báðar veitast frá 01.06. 2019 eða eftir nánara 
samkomulagi.
Austurland er stórt og dreifbýlt með um 11 þúsund íbúa, þar sem HSA sinnir heilsugæslu á 11 starfsstöðvum, rekur 
Umdæmissjúkrahús Austurlands í Neskaupstað og þrjár hjúkrunardeildir. HSA kemur að kennslu læknanema, kandídata 
og sérfræðinema í heimilislækningum. Lögð er áhersla á þverfaglega samvinnu lækna með öðru fagfólki, með metnað og 
framsækni að leiðarljósi til þróunar heilbrigðisþjónustu. HSA fagnar um þessar mundir tuttugu ára starfsafmæli.

Helstu verkefni og ábyrgð
- Almenn læknisstörf.
- Heilsuvernd.
- Vaktþjónusta.       
- Kennsla nema.
- Þátttaka í vísindastarfi, gæða- og umbótaverkefnum.

Hæfnikröfur
- Sérfræðimenntun í heimilislækningum.
- Sjálfstæði í starfi, skipuleg og öguð vinnubrögð og faglegur metnaður.
- Reynsla af og vilji til þverfaglegrar samvinnu (teymisvinnu). 
- Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki, jákvæðni og sveigjanleiki. 
- Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði.
- Íslenskukunnátta áskilin. 

Umsóknarfrestur er til 10.04.2019.
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 
Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, 
Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar 
um nám, starfsreynslu, kennslu og vísindastörf, ásamt afriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. 
Mat HSA byggist á innsendum umsóknargögnum. Notkun tóbaks og rafretta er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita: Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is, 
Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri, s. 470-3053 og 895-2488, netf. emil@hsa.is og Guðjón Hauksson, forstjóri HSA,  
s. 470-3051, 470-1437 og 774-5030, netf. gudjonh@hsa.is. 

Heilbrigðisstofnun Austurlands starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. 

Leikskólaráðgjafi
hjá skólaþjónustu 

Sveitarfélagið Árborg auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
leikskólaráðgjafa. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi 
með brennandi áhuga á skólaþróun. Skólaþjónusta og skólar 
í sveitarfélaginu vinna að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu 
við börn, foreldra og skóla. Áhersla er lögð á snemmtæka 
íhlutun, öflug tengsl skóla og skólastiga og fjölbreytileg 
skólaþróunarverkefni sem unnin eru í anda lærdómssam-
félagsins. Í Sveitarfélaginu Árborg eru um 9.500 íbúar, fimm 
leikskólar og þrír grunnskólar með um 2000 börn. 
Helstu verkefni
• Ráðgjöf til starfsfólks leikskóla varðandi starfshætti og 
starfsþróun

• Þátttaka í fag- og nemendateymum skóla og skólaþjónustu

• Þróun úrræða fyrir börn í samstarfi skóla, skólaþjónustu o.fl.

• Ráðgjöf og stuðningur við skólastjórnendur í starfsmannamálum o.fl.

• Ráðgjöf og fræðsla til foreldra leikskólabarna

• Stuðningur við áætlanagerð leikskóla, skimanir og þróunarstarf  

• Aðstoð við mat á sérkennsluþörf leikskóla

• Aðstoð við fyrirlögn, úrvinnslu og túlkun skimana

• Verkefni á sviði daggæslumála 

• Ýmis önnur verkefni á skrifstofu skólaþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfisbréf leikskólakennara og reynsla af starfi í leikskóla er 
skilyrði

• Framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og kennslufræða er æskileg 

• Góðir skipulagshæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum

• Þekking og reynsla af ráðgjafarstörfum og rekstri leikskóla er 
æskileg

• Færni í að tjá sig í ræðu og riti

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslust-
jóri, sími 480-1900, 852-3918. Sótt er um starfið á vef 
Árborgar: www.arborg.is. Umsóknarfrestur er til 17. mars 
2019. Ráðning frá 1. maí 2019 eða eftir samkomulagi. Starfið 
hæfir jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir kjarasamningi 
launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags. 
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Við leitum að hugmyndaríkum og lausnamiðuðum starfskrafti
á markaðssviði Icelandair hótela.

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fimm ólíkum vörumerkjum: Icelandair Hotels, 
Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica, Canopy Reykjavík, Reykjavík Konsúlat hótel og Alda Hótel Reykjavik. Einnig rekur félagið 
veitingastaðina VOX Brasserie, Geira Smart, Slippbarinn, Satt Restaurant og Aurora Restaurant. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars nk.
Umsókn sendist á Hildi Ómarsdóttur, forstöðumann 
markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs; ho@icehotels.is.
Henni skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök–
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Verkefnastjóri á markaðssviði

Hæfniskröfur:
• Góð reynsla af markaðsmálum
• Þekking á stafrænni markaðssetningu
• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Mjög góð skipulagshæfni
• Frumkvæði, sjálfstæði og jákvæðni eru góðir kostir
• Mjög gott vald á ensku og íslensku í ræðu og riti

Helstu verkefni:
• Umsýsla markaðsefnis fyrir vörumerki Icelandair hótela
• Stafræn markaðssetning
• Birtingar og auglýsingar á samfélagsmiðlum
• Samskipti við áhrifavalda og blaðamenn
• Samskipti við rekstrareiningar félagsins og samstarfsaðila
• Önnur tilfallandi verkefni

Aðstoðarskólastjóri Laugarnesskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Laugarnesskóli er grunnskóli með um 540 nemendur í 1.-6. bekk. Skólinn er Réttindaskóli Unicef og Barnasáttmálinn er lagður 
til grundvallar í öllu skólastarfinu. Einkunnarorð skólans lífsgleði, nám, samvinna, kærleikur og ósk eru kjarni skólastefnu 
Laugarnesskóla. Kennsluhættir í Laugarnesskóla einkennast af fjölbreytni þar sem skólinn reynir að koma til móts við ólíkar 
þarfir og áhuga nemenda. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að taka þátt í að stjórna og leiða faglegt 
starf í lýðræðislegu skólaumhverfi.

Staðan er laus  frá og með 1. ágúst 2019. 

Upplýsingar um starfið gefur Sigríður Heiða Bragadóttir skólastjóri Laugarnesskóla sigridur.heida.bragadottir@rvkskolar.is. 
Sími 411 7444

Starfssvið
• Að vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar 
 stefnu skólans innan ramma laga og reglugerða og í 

samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu 
Reykjavíkurborgar.

• Að leiða faglega forystu í skólanámskrárvinnu og 
skólaþróunarverkefnum.

• Að bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í 
samstarfi við skólastóra.

• Að vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins.
• Að stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og 

annað fagfólk.

Menntun, reynsla og hæfni
• Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið 

grunnskólakennari.
• Kennslureynsla í grunnskóla.
• Viðbótarmenntun í stjórnun er æskileg og/eða reynsla af 

stjórnunarstörfum á grunnskólastigi. 
• Reynsla af faglegri forystu í skólaþróunarverkefnum.
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun.
• Þekking, leikni og hæfni í upplýsinga- og tæknimennt
• Lipurð og færni í samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Óbilandi trú á réttindum barna og áhugi á að starfa með 

þeim og foreldrum þeirra.

Verkefnastjóri

Viðskiptavit ehf. er framsækið fyrirtæki í byggingariðnaði sem sinnir 
verktöku ásamt alhliða verkefnastjórnun og ráðgjöf. Viðskiptavit 
hefur innan sinna raða reynslumikið og hæfileikaríkt starfsfólk

á sviði byggingarstarfsemi og verkefnastjórnunar.

Viðskiptavit ehf býður áhugavert framtíðarstarf og 
spennandi verkefnastöðu fyrir verkefnastjóra sem 
hefur stýrt byggingarverkefnum og unnið á verkstað. 

Viðkomandi mun vinna náið með eigendum að 
fjölbreyttum verkefnum.

Umsóknarfrestur er til 8. mars 2019. 

Umsóknir óskast sendar til vidskiptavit@gmail.com 
með ferilskrá og nöfnum umsagnaraðila. Nánari 
upplýsingar veitir Sigríður Hrund í s. 776 8484.

HELSTU VERKEFNI:

 • Sjá um magntökur
 • Undirbúa útboð
 • Sinna útboðs-/tilboðsgerð
 • Samskipti við opinbera aðila
  og samstarfsaðila

STARFSKRÖFUR OG EIGINLEIKAR:

 • Iðn-/tæknimenntun eða marktæk
  reynsla á verkstað
 • Stundvísi, sjálfstæði og vinnusemi
 • Árangursdrifin og lausnamiðuð nálgun
 • Samskiptafærni, frumkvæði og
  framúrskarandi þjónustulund
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Tvær stöður sálfræðinga við meðferðarstöð ríkisins  
fyrir unglinga að Stuðlum eru lausar til umsóknar

Lausar eru til umsóknar tvær stöður sálfræðinga á Stuðlum. Stuðlar starfa á grundvelli barnaverndarlaga og reglugerðar um 
Meðferðarstöð ríkisins. Stuðlar sinna unglingum á aldrinum 12-18 ára með hegðunarerfiðleika, þ.m.t. vímuefnavanda. Um fullt starf er að 
ræða en möguleiki er að semja um lægra starfshlutfall.

Nánari upplýsingar veitir Funi Sigurðsson, forstöðumaður Stuðla í síma 530-8800 eða á netfanginu funi@bvs.is.

Við úrvinnslu umsókna gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
ríkisins við Sálfræðingafélag Íslands. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.
is. Vinsamlegast athugið að umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 18. mars 2019 og þarf umsækjandi helst að geta hafið 
störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Auglýsingin gildir í 6 mánuði frá birtingu. 

Starfssvið
Meðal verkefna sálfræðings er:
• Greining og meðferð unglinga og vinna með fjölskyldum þeirra.
• Gerð og framkvæmd meðferðaráætlana.
• Ráðgjöf og stuðningur við barnaverndarnefndir, skóla sem og 

samvinna við ýmsar aðrar stofnanir.
• Ráðgjöf og handleiðsla við starfsfólk Stuðla sem og við aðrar 

meðferðarstofnanir.
• Þátttaka í almennri stefnumótun.
• Þátttaka í ART (agression replacement training) og notkun 

áhugahvetjandi samtals (motivational interviewing).

Persónulegir eiginleikar
• Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða 
 samstarfshæfni og jákvæð viðhorf til skjólstæðinga.

Hæfnikröfur:
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur.
• Þekking og reynsla á meðferð og greiningu unglinga er æskileg.
• Þekking og færni í hugrænni atferlismeðferð, fjölskyldumeðferð, 

atferlismótun og félagsnámskenningum.
• Frumkvæði í starfi og skipulagshæfileikar.
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi.

Sumarstörf hjá  
Ísafjarðarbæ 2019

Íþróttamannvirki Ísafjarðarbæjar -  
Sundlaugarverðir og vallarstarfsmaður

Íþróttamannvirki Ísafjarðarbæjar auglýsa eftir sundlau-
garvörðum í sumarstörf við sundlaugarnar á Ísafirði, 
Suðureyri, Flateyri og Þingeyri. Jafnframt er auglýst eftir 
öflugum starfsmanni á vallarsvæðið á Ísafirði.  Æskilegast 
er að sundlaugarverðir geti hafið störf í lok maí 2019 eða 
eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða 100% störf í 
vaktavinnu. Vallarstarfsmaður hefur störf 1. maí 2019 eða 
eftir nánara samkomulagi. Störfin eru tímabundin til loka 
ágústmánaðar. 

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar – Yfirflokkstjóri

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar auglýsir eftir yfirflokkstjóra.  
Vinnuskólinn er útiskóli sem í sumar hefur aðsetur í 
Fjarðarstræti og Sundhöllinni, Austurvegi 9. Æskilegast er 
að viðkomandi geti hafið störf í lok maí 2019 eða eftir nánara 
samkomulagi. Um er að ræða 100% starf til þriggja mánaða. 

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar - Almennur flokkstjóri

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar er útiskóli þar sem starfið gefur 
einstaka möguleika á að njóta útivistar og eiga þátt í að 
prýða umhverfið í Ísafjarðarbæ. Óskað er eftir ábyrgðarful-
lum flokkstjórum til starfa á Ísafirði og Þingeyri. Æskilegast 
er að viðkomandi geti hafið störf í lok maí 2019 eða eftir 
nánara samkomulagi. Um er að ræða 100% störf til þriggja 
mánaða.  

Starfsmenn í garðyrkjudeild Ísafjarðarbæjar

Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar auglýsir eftir starfsmön-
num til sumarstarfa í garðyrkjudeild. Um er að ræða 100% 
störf við skemmtilega útivinnu á tímabilinu 14. maí til 16. 
ágúst eða eftir nánara samkomulagi. 

Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar -  
Sumarstarfsmenn

Auglýst er eftir sumarstarfsmönnum við hin ýmsu störf hjá 
Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar (áhaldahúsi). Leitað er 
eftir starfsfólki 18 ára og eldra sem hefur áhuga á útivinnu. 
Starfstímabil er 14. maí til 16. ágúst og er vinnutími milli kl. 
07.20 - 17.00 virka daga, nema til hádegis á föstudögum.

Velferðarsvið Ísafjarðarbæjar - Sumarstarfsmenn

Velferðarsvið Ísafjarðarbæjar óskar eftir sumarstarfsmön-
num í blönduð störf við málefni fatlaðra og aldraðra. Störfin 
sem um ræðir eru við stuðnings- og stoðþjónustu (frekari 
liðveisla, félagsleg heimaþjónusta), hæfingu, sólarhringsþ-
jónustu og sumarþjónustu við fötluð börn. Um er að ræða 
ýmist dag- eða vaktavinnu þar sem starfshlutfall er 40-100%. 
Starfstímabil er frá 20. maí til loka ágúst.

Upplýsingamiðstöð – Sumastarfsmenn

Upplýsingamiðstöð Vestfjarða á Ísafirði óskar eftir að ráða 
tvo sumarstarfsmenn. Í starfinu felst m.a. að veita gestum 
upplýsingamiðstöðvar aðstoð og upplýsingar eftir þörfum, 
einkum varðandi Vestfirði en þó einnig um landið í heild.  
Um er að ræða fullt starf í júní, júlí og ágúst. 

Byggðasafn Vestfjarða – Gæslumaður

Byggðasafn Vestfjarða auglýsir eftir gæslumanni í Turn-
húsið í 100% starf tímabilið frá byrjun maí fram til 1. ágúst 
2019. Um er að ræða almenna afgreiðslu og upplýsingave-
itu um sýningar safnins og safnasvæðið, auk ýmiskonar 
aðstoðar og þrifa.  

Hafnir Ísafjarðarbæjar - Skipstjóri

Hafnir Ísafjarðarbæjar auglýsa laust til umsóknar 100% starf 
skipstjóra í sumarafleysingu frá 1. maí til 30. september.  
Skipstjóri fer m.a. með stjórn lóðsbáts Ísafjarðarbæjar og 
ber almenna ábyrgð í samræmi við skyldur skipstjóra. 

Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveit-
arfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Umsóknarfrestur um 
ofangreind störf er til og með 19. mars 2019. 

Frekari upplýsingar um störfin má nálgast á vef Ísafjarðar-
bæjar (www.isafjordur.is) undir „Laus störf“.  Við hvetjum 
konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.

- Við þjónum með gleði til gagns -

ÍSAFJARÐARBÆR

Upplýsingar veita eftirtaldir aðilar:
Heimahjúkrun Hraunbæ 119 – Dagný s. 411-9600 
dagny.haengsdottir@reykjavik.is  
Heimahjúkrun Lindargata 59 – Kristín s. 411-9650 
Kristin.Blondal@reykjavik.is

Heimahjúkrun Efstaleiti 1 – Ragna Lilja s. 411-1590 
ragna.l.gardarsdottir@reykjavik.is

Sumarstörf í heimahjúkrun 

Reykjavíkurborg veitir heilbrigðisþjónustu í heimahjúkrun. Enn eru laus spennandi 
og gefandi sumarstörf á starfstöðunum. Leitað er eftir hjúkrunarfræðingum, 
hjúkrunarnemum, sjúkraliðum, sjúkraliðanemum og læknanemum til starfa.
Fjölbreytt störf í vaktavinnu við heilbrigðisþjónustu inni á heimilum þjónustuþega.
Um er að ræða  eftirtalda vinnustaði: 
 Heimahjúkrun Efstaleiti 1, heimahjúkrun Lindargötu 59 og  
 heimahjúkrun Hraunbæ 119.

VELFERÐARSVIÐ

 
Reykjavíkurborgar:
http://reykjavik.is/sumarstorf

Hjúkrunarfræðingar  –  Hjúkrunarnemar
Sjúkraliðar  –  Sjúkraliðanemar  –  Læknanemar



Læknisstaða á Umdæmissjúkrahúsi Austurlands
SÉRFRÆÐINGUR Í LYFLÆKNINGUM

Laus er til umsóknar staða sérfræðings í lyflækningum við Umdæmissjúkrahús Austurlands/HSA í Neskaupstað.  
Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina og starfið gæti hentað 2-3 læknum að deila með sér.
Staðan veitist frá 1. júní 2019 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í daglegri læknisþjónustu á deildum umdæmissjúkrahússins og heilsugæslunnar þar. Þetta innifelur m.a. vaktskyldu, 
samskipti og þjónustu við sjúklinga, kennslu og þverfaglega samvinnu (teymisvinnu). 

Hæfnikröfur
Fullgild sérfræðiréttindi í almennum lyflækningum.
Sjálfstæði í starfi, skipuleg og öguð vinnubrögð og faglegur metnaður.
Reynsla af og vilji til þverfaglegrar samvinnu (teymisvinnu).
Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki, jákvæðni og sveigjanleiki. 
Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði.
Íslenskukunnátta áskilin.

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2019.
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 
Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra,  
Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám, 
starfsreynslu, kennslu og vísindastörf, ásamt afriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat HSA byggist á 
innsendum umsóknargögnum. 
Notkun tóbaks og rafretta er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.
Nánari upplýsingar veita: Jón Sen, forstöðulæknir Umdæmissjúkrahúss Austurlands, s. 470-1450 og 840-4144, netf. jon@hsa.is,  
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is, Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri,  
s. 470-3053 og 895-2488, netf. emil@hsa.is og Guðjón Hauksson, forstjóri HSA, s. 470-3051, 470-1437 og 774-5030, netf. gudjonh@hsa.is. 

Umdæmissjúkrahús Austurlands/HSA í Neskaupstað starfrækir blandaða lyf- og handlækningadeild, hjúkrunardeild, fæðingarþjónustu og endurhæfingardeild ásamt 
stoðdeildum, sem og heilsugæslu fyrir íbúa í Neskaupstað og Mjóafirði. Auk lyflæknis starfa svæfingalæknir, skurðlæknir og deildarlæknir á sjúkrahúsinu. Þjónustusvæði 

þess nær frá Bakkafirði til Djúpavogs, svæðis sem telur um 11.000 íbúa. Meginhlutverk sjúkrahússins er að veita almenna sjúkrahúsþjónustu samanber lög um heilbrigðisþ-
jónustu nr. 40/2007 og það er hlekkur í þjónustukeðju HSA, sem starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Á þjónustusvæði HSA eru auk um-

dæmissjúkrahússins sjö heilsugæslur, en alls eru starfseiningarnar ellefu talsins. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Fjarðabyggð er ákjósanlegur kostur 
jafnt í starfi og leik:

Læknateymið Sérfræðingur í lyflækningum myndar 
ásamt skurðlækni, svæfingalækni, deildarlækni og 
heimilislækni öflugt teymi lækna við sjúkrahúsið. 
Sjúkrahúsið er vel búið tækjum, s.s. CT tæki, ómtæki 
af nýjustu gerð og rannsóknar- 
stofan er góð. Farandsérfræðingar í ýmsum greinum 
heimsækja sjúkrahúsið og sinna þannig  sérfræðiþ-
jónustu í nærumhverfinu.

Samfélagið Í Neskaupstað er sterkt skólasam-
félag; leikskóli, grunnskóli, tónlistarskóli og verk-
menntaskóli. Spölkorn er í næsta menntaskóla yfir á 
Fljótsdalshéraði. Vegalengdir eru að jafnaði stuttar 
og fólk því fljótt í förum milli staða, hvort sem um 
er að ræða t.d. skóla eða þjónustu af ýmsum toga. 
Íbúarnir eru samheldnir og samfélagið líflegt.

Íþróttir Íþróttalífið á svæðinu er bæði  
fjölbreytt og fjörugt, hvort sem um er að ræða 
fótbolta, blak, sund, glímu, hestamennsku eða 
karate. Oddsskarð er skíðasvæði í fjöllunum 
milli Norðfjarðar og Eskifjarðar. Það er rómað fyrir 
náttúrufegurð og góðan aðbúnað.  
Mjög góður 9 holu golfvöllur er í Norðfirði.  
Æfingagjöld barna þykja hér hagstæðari en víða 
annars staðar.

Samgöngur Hin nýju Oddsskarðsgöng hafa 
stórbætt samgöngur í Fjarðabyggð líkt og Fáskrúðs-
fjarðargöngin gerðu einnig á sínum tíma og stuðla 
bæði að greiðari samgöngum um allt sveitarfélagið. 
Egilsstaðaflugvöllur er í aðeins klukku- stundar 
akstursfjarlægð.

Náttúrufegurð Náttúra Austurlands er í senn 
mikilúðleg og fíngerð. Útivistarfólk á auðvelt með 
að finna eitthvað við sitt hæfi frá fjörum til fjalla og 
náttúruunnendur eru óvíða betur í sveit settir en 
einmitt í Fjarðabyggð. Hvort sem menn vilja lóna á 
fjörðum eða sigra fjöll er það allt innan seilingar. 
Áhugafólk um veiðar hefur fjölbreytta möguleika til 
sjós og lands og allir eru þeir nærtækari en menn 
gæti að óreyndu grunað.

Please apply before 10th of March through our 

recruitment site lsretail.com/jobs

Product Owner LS One
The Product Owner of LS One is directly involved in the development 

of LS One, takes part in design and strategy meetings, and manages 

the product roadmap.

If you have product owner experience, solid programming skills, 

working knowledge of C#, .NET and MS SQL Server, communication 

skills, and you aspire to work on exciting tasks with a great team then 

this might be perfect opportunity for you!  BSc degree in Computer 

Science or similar and at least five years’ relevant work-experience is 

required. Further details: https://www.lsretail.com/jobs/

Bid and Licensing Manager
The Bid and Licensing Manager manages the software licensing team, 

besides overseeing the bid process for large accounts directly, and in 

cooperation with LS Retail partners around the world and various 

stakeholders within the company.

If you have a proven leadership track record, strong commercial 

skills, are fluent in spoken and written English, then this might 

be the perfect job for you. A degree in business, engineering or 

similar, and at least five years’ management experience is required.  

Further details: https://www.lsretail.com/jobs/

We make business easy

 



Bakarí / Kaffihús
Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í bakarí 

frá kl. 7:00 -15:00 virka daga. 

Íslensku kunnátta skilyrði og 
ekki yngri enn 20 ára. 

Uppl. sendist á : sveinsbakari@sveinsbakari.is

Ertu nærandi?
Við leitum að jákvæðum einstaklingi í mötuneyti okkar að Stuðlahálsi sem 
hefur ánægju af því að gefa svöngu fólki hollan og góðan mat að borða.

STARFSMAÐUR Í MÖTUNEYTI

Helstu verkefni og ábyrgð

• Aðstoð við undirbúning   
 hádegisverðar og kaffitíma

• Áfyllingar og afgreiðsla

• Uppvask og frágangur

Í fjarveru matreiðslumanns

• Matreiðsla á hádegisverði 

• Yfirumsjón með morgun- og   
 síðdegiskaffi

• Umsjón með mat- og veisluföngum   
 fyrir fundi og uppákomur

Hæfniskröfur

• Reynsla af sambærilegu   
 eða tilheyrandi menntun 

• Áhugi á heilsueflandi matargerð

• Snyrtimennska áskilin

• Góð framkoma og lipurð  
 í samskiptum

Viðkomandi þarf að geta leyst matreiðslumann af, meðal annars í sumarfríum 
og leitum við að einstaklingi sem er menntaður matráður eða hefur reynslu af 
eldamennsku fyrir stóran hóp. 

Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Nánari upplýsingar veitir: Thelma Kristín Snorradóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu 
þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Lögð 
er áhersla á að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur 
þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af 
þessum gildum.

LAUS TIL UMSÓKNAR 
STAÐA SKÓLASTJÓRA 

REYKHÓLASKÓLA 

Reykhólahreppur auglýsir stöðu skólastjóra 
Reykhólaskóla lausa til umsóknar. Skólinn er 

samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli undir einu 
þaki. Í skólanum eru um 60 nemendur. Reykhólar 
er sveitarfélag með um 270 íbúa og þar af býr um 

helmingur þeirra á þéttbýlinu á Reykhólum. Á 
Reykhólum er að finna margvíslega þjónustu.

Starfssvið:
• Að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróu-

nar í skólastarfi
• Að leiða samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og skóla-

samfélagsins í heild
• Að stýra og bera ábyrgð á rekstri skólans og daglegri 

starfsemi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf leik- og/eða grunnskólakennara
• Kennslureynsla í grunnskóla er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og uppeldis- og menn-

tunarfræða er kostur
• Reynsla af störfum á sviði stjórnunar, rekstrar og þróunar-

starfi er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtogahæ-

fileikar

 Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn í 
skólamálum, er skapandi og metnaðarfullur. Staðan er laus 
frá 1. júní 2019. Launakjör eru samkvæmt samningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 

 Umsókn skal fylgja greinargott yfirlit um nám og störf (feril-
skrá), leyfisbréf til kennslu, kynningarbréf og meðmæli. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um 
starfið. 

 Upplýsingar um starfið veitir Tryggvi Harðarson, sveitarstjóri 
Reykhólahrepps, í síma 430-3200 eða í gegnum netfangið 
sveitarstjori@reykholar.is 
 Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2019. 

 Umsóknum skal skilað til sveitarstjóra Reykhólahrepps á 
netfangið sveitarstjori@reykholar.is

Samtök fjármálafyrirtækja
leita að lögfræðingi 

Í starfinu felst fjölbreytt samstarf við aðildarfélög SFF svo sem vegna innleiðingar EES-gerða á 
fjármálamarkaði, gerð umsagna um þingmál og stjórnvaldsfyrirmæli og samskipti við eftirlits- 
og stjórnsýslustofnanir fyrir hönd aðildarfélaga. Í starfinu felst einnig þátttaka í undirbúningi 
stefnumótunar samtakanna í ýmsum málum og aðkoma að alþjóðlegu samstarfi.

Menntunar- og hæfnikröfur:
 ▶ Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
 ▶ Hæfni til að koma frá sér efni í ræðu og riti, bæði á ís-
lensku og ensku. Þekking á Norðurlandamáli er kostur.

 ▶ Sveigjanleiki, sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum.
 ▶ Nákvæmni, vandvirkni og metnaður.
 ▶ Þekking á lagaumhverfi fjármálafyrirtækja, þ.m.t. 
vátryggingafélaga, er kostur.

 ▶ Þekking á samkeppnisrétti er kostur.
 ▶ Starfsreynsla úr fjármálafyrirtæki þ.m.t. vátrygginga-
félagi, stjórnsýslu eða á öðrum vettvangi sem nýtist í 
starfi er kostur.

 ▶ Framhaldsnám sem nýtist í starfi er kostur. 

Upplýsingar veitir Jóna Björk Guðnadóttir, yfir-
lögfræðingur SFF, í síma 591 0400.

Umsóknir berist á skrifstofu SFF í Húsi atvinnu-
lífsins, Borgartúni 35, 105 Reykjavík eða í tölvu-
pósti á jona@sff.is.

Umsóknarfrestur er til 15. mars nk.

SFF eru heildarsamtök fjármálafyrirtækja á Íslandi. Aðildarfélög samtakanna eru 27 talsins. Tilgangur og meginverkefni samtakanna er að vera málsvari fjármálafyrirtækja og stuðla 

að því að starfskilyrði þeirra séu samkeppnishæf. SFF eru málsvari aðildarfélaga samtakanna gagnvart stjórnvöldum, eftirlitsstofnunum, almenningi og atvinnulífi og aðstoða þau við 

að byggja upp heilbrigt og traust fjármálakerfi. SFF eiga aðild að bæði Evrópsku bankasamtökunum (EBF) og Samtökum evrópskra tryggingarfélaga (IE). Hjá SFF starfa sex starfsmenn 

sem búa yfir margvíslegri sérfræðiþekkingu.

SAMTÖK FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA

SKÓLALIÐI 
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ auglýsir eftir skólaliða sem m.a. 
annast daglega hreinsun í skólanum og þrif á skólabrú og 
hefur eftirlit með umgengni nemenda í skólanum.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall er 
100% og laun eru samkvæmt stofnanasamningi FG við SFR. 
Leitað er að traustum og ábyggilegum starfsmanni sem 
hefur góða samskiptahæfni, er stundvís, sýnir frumkvæði í 
starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Jákvætt viðhorf, góð samskiptahæfni og áhugi á að starfa á 
öflugum vinnustað eru atriði sem horft er til við ráðningu í starfið.
Umsóknum skal skilað til Kristins Þorsteinssonar skóla-
meistara, kristinn@fg.is, eða Snjólaugar Bjarnadóttur 
aðstoðarskólameistara, snjolaugb@fg.is, sem einnig gefa 
nánari upplýsingar.
Upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu hans: www.fg.is
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Verkefnastjóri  
upplýsingamiðlunar

A k u r e y r a r b æ r   •   G e i s l a g a t a  9   •    S í m i  4 6 0  1 0 0 0   •  a k u r e y r i . i s

Akureyrarstofa auglýsir 100% starf verkefnastjóra up-
plýsingamiðlunar laust til umsóknar. Um er að ræða tíma-
bundna ráðningu til tveggja ára.
Hlutverk verkefnastjóra upplýsingamiðlunar er að efla og
auka upplýsingagjöf til íbúa Akureyrar um þá þjónustu og
kosti sem þeim standa til boða til að vaxa og dafna
í námi, leik og starfi. Verkefnastjórinn tekur einnig þátt í 
markaðssetningu Akureyrar á íbúamarkaði. Allt í samvinnu 
við aðra starfsmenn Akureyrarstofu og stjórnendur hjá 
Akureyrarbæ. Meginmarkmiðið er að stuðla jákvæðri ímynd 
bæjarins, góðri þekkingu íbúa á kostum hans og fjölgun 
nýrra íbúa.

Helstu verkefni:
●  Hefur frumkvæði að því að afla upplýsinga og frétta um 

mikilvæga og áhugaverða þætti í þjónustu og tilboðum 
Akureyrarbæjar og miðla til bæjarbúa 

●  Aðstoðar stjórnendur sviða og deilda hjá Akureyrarbæ við 
að koma á framfæri upplýsingum og fréttum af starfsemi 
og þjónustu sem stendur bæjarbúum til boða.

●  Markaðssetning Akureyrar á íbúamarkaði
●  Tekur þátt í markaðsstarfi Akureyrarstofu og ritun frétta 

og tilkynninga á heimasíður og samfélagsmiðla sem 
Akureyrastofa heldur úti

●  Tekur þátt í undirbúningi og framkvæmd ýmissa viðburða 
og verkefna sem Akureyrarstofa hefur með höndum eða 
kemur að

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
●  Háskólapróf sem nýtist í starfi.
●  Reynsla af samskiptum við fjölmiðla og/eða vinnslu frétta
●  Reynsla af markaðsstarfi
●  Góð þekking á samfélagsmiðlum
●  Framúrskarandi hæfni í samskiptum og rík þjónustulund
●  Þekking og reynsla af verkefnastjórnun
●  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
●  Góð almenn tölvukunnátta
●  Mjög góð færni í íslensku máli og góð færni í talaðri og 

ritaðri ensku
●  Hæfileiki til tjáningar í ræðu og riti
●  Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að orðspor sé gott og að 

framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist 
starfinu

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2019

Nánari upplýsingar á  rsk.is

rsk@rsk.is

442 1000
Þjónustuver opið:

Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

Tvö sérfræðistörf hjá 
ríkisskattstjóra

Tveir öflugir og jákvæðir einstaklingar
hafa nú tækifæri til að ganga til liðs við góðan hóp

starfsmanna ríkisskattstjóra.

Sérfræðingur á starfsstöð á Ísafirði

Helstu verkefni og ábyrgð

Í starfinu felst einkum vinna við álagningu skatta, yfirferð gagna, upplýsingagjöf um skattamál og
annað tengt skattskilum rekstraraðila auk annarra tilfallandi verkefna. Um er að ræða starf á 
starfsstöð ríkisskattstjóra á Ísafirði og er starfshlutfall 100%.

Hæfnikröfur

   Háskólamenntun á sviði lögfræði eða viðskiptafræði.
   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
   Góð almenn tölvukunnátta.
   Fáguð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.
   Frumkvæði og metnaður.
   Jákvæðni og þjónustulund.
   Geta til að vinna undir álagi.

Upplýsingar um starfið veitir Rósa Helga Ingólfsdóttir í síma 442-1385

eða í tölvupósti rhi@rsk.is.

Sérfræðingur á starfsstöð á Hellu

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfið felst einkum í vinnu við álagningu skatta, yfirferð gagna, upplýsingagjöf um skattamál ásamt 
öðru sem tengist skattskilum rekstraraðila auk annarra tilfallandi verkefna. Um er að ræða starf á 
starfsstöð ríkisskattstjóra á Hellu og er starfshlutfall 100%.

Hæfnikröfur

   Háskólamenntun á sviði lögfræði eða viðskiptafræði.
   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
   Góð almenn tölvukunnátta.
   Fáguð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.
   Frumkvæði og metnaður.
   Jákvæðni og þjónustulund.
   Geta til að vinna undir álagi.

Upplýsingar um starfið veitir Steinþór Haraldsson í síma 442-1812

eða í tölvupósti steinthor.haraldsson@rsk.is.

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegarf
upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja
með svo umsókn teljist fullnægjandi. Laun taka mið af gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og
viðkomandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars og verður öllum umsóknum svarað þegar

ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar. 

Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna. 

Laus störf við Sandgerðisskóla
Sandgerðisskóli óskar eftir að ráða til starfa fjölhæft, 
áhugasamt og skapandi grunnskólakennara með hæfni í 
mannlegum samskiptum til starfa við skólann næsta skólaár.

Skólinn er heilsueflandi grunnskóli og vinnur eftir  
hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar. Leiðarljós 
skólans eru vöxtur, virðing, vilji og vinátta og endurspeglast 
þau í daglegu starfi skólans. Viðkomandi þarf að vera 
tilbúinn að setja sig inn í starfshætti skólans, vinna í teymi 
og með hópnum að því að mæta ólíkum einstaklingum á 
faglegan, fjölbreyttan og skapandi hátt.

• Stöður á yngsta, mið- og unglingastigi eru lausar til 
umsóknar.

 Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störf við 
Sandgerðisskóla.

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu skólans  
www.sandgerdisskoli.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2019.  
Umsóknir og ferilskrár skal senda á netfang skólastjóra: 
holmfridur@sandgerdisskoli.is  

Nánari upplýsingar veitir: Hólmfríður Árnadóttir, skólastjóri 
holmfridur@sandgerdisskoli.is  



Um er að ræða �ölbreytt og áhugavert starf hjá framsæknu sveitarfélagi sem er í mikilli upp-
byggingu. Starfið getur þróast með þeim aðila sem verður ráðinn og býður það upp á mikla mögu-
leika og �ölbreytni fyrir öflugan einstakling.

Helstu verkefni 
· Almenn teiknivinna og hönnun.
· Samskipti við hönnuði og afgreiðsla upplýsinga vegna gatnagerða og annarra framkvæmda.
· Teymisvinna við þróun og landupplýsinga.
· Samstarf við skipulag og skráningafulltrúa.
· Gerð mæli- og hæðablaða samkvæmt deiliskipulagi.
· Umsjón með mælingum eldri lóðamarka og húsa.
· Móttaka rafrænna mælinga og skjalavistun.
· Útgáfa korta.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Nám í tækniteiknun eða háskólapróf í landafræði, byggingafræði eða öðrum skildum greinum.
· Reynsla og góð þekking á notkun AutoCad og Revitt kostur.
· Reynsla af notkun Arcgis og landupplýsingakerfis kostur.
· Reynsla af opinberri stjórnsýslu kostur.
· Góð þekking á One system kostur.
· Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi aðildarfélags.

Upplýsingar veitir Stefán Loftur Stefánsson deildarstjóri framkvæmdadeildar, stefan@kopavogur.is
og í síma 441-0000.

Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar.

Tækniteiknari/verkefnastjóri 
óskast á umhverfissvið

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar eða annað  
 háskólamenntað starfsfólk

Leikskólinn Akrar
• Aðstoðarleikskólastjóri

Leikskólinn Lundaból
• Leikskólakennari

Fjölskyldusvið
• Félagsráðgjafi

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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Sales & Marketing Manager: 
Algalíf Iceland ehf.

Based in Reykjanesbær, Algalíf Iceland ehf is a leading 
supplier of high-grade natural astaxanthin products from 
microalgae, including award-winning ingredients and fin-
ished formulations. We have been successful in establish-
ing a global network of distributors and direct customers 
and now wish to appoint a Sales and Marketing Manager to 
join our multi-disciplined team in Iceland.
Algalíf’s commercial strategy is based on quality, purity and 
sustainability and our marketing content focuses heavily on 
our Icelandic heritage, proprietary technology and people 
expertise. The new role of Sales & Marketing Manager will 
continue to develop this strategy and make a significant 
contribution to supporting our current distributor network, 
supporting new and existing customers and developing 
new markets, especially in South East Asia.

Responsibilities:
• Managing the marketing plan
• Monitoring and follow up of sales enquiries
• Organisation of Algalíf’s presence at trade shows
• Support and co-ordination of distributor activities

Skills and qualifications:
• A bachelor’s degree in business or science
• Minimum of 4 years’ experience is desirable
• Experience of international sales and marketing ideally
   in related sectors
• Excellent English language skills

Having studied or lived abroad is a plus. A keen interest in 
doing business with different cultures and a willingness to 
learn fast about different markets will be a positive addition 
to the ideal candidate’s profile. 

Regular overseas travel is to be expected of around 30 – 40 
days per year.

Application deadline is March 14th, 2019 

For further information and to apply for this role please 
contact Orri Björnsson orri@algalif.com

60ÁRA
2016

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða sölumann í raflagnadeild okkar. 
Við leitum að stundvísum áreiðanlegum og þjónustulunduðum einstakling sem vill 
vinna með góðri liðsheild. Vinnutími er frá 08.00-17.00.

Helstu verkefni
· Sala á rafbúnaði til rafverktaka,  

rafvirkja og fyrirtækja
· Ráðgjöf til rafverktaka og rafvirkja
· Tilboðsgerð, pantanir, samskipti og  

tæknilegar úrlausnir
· Þáttaka í kynningum fyrir viðskiptavini

Reykjafell hf. er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið 
fyrirtæki og leitum að starfsmönnum til að starfa með skemmtilegum hópi í krefjandi umhverfi. 
Reykjafell hf. hefur síðastliðin þrjú ár hlotið viðurkenningu sem Framúrskarandi fyrirtæki að mati 
Creditinfo á Íslandi.

Menntun og hæfniskröfur
· Sveinspróf í rafvirkjun
· Góðir samskiptahæfileikar
· Starfsreynsla í rafiðnaði
· Nákvæm og vönduð vinnubrögð
· Rík þjónustulund
· Góð enskukunnátta
· Reynsla af sölustörfum kostur

· Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Þór Hafþórsson, í síma 575 6627
· Umsóknir sendist á arnar@reykjafell.is

· Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um starfið 

· Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál

Sölumaður 
rafbúnaðar
Reykjafell · Reykjavík, Akureyri og Reykjanesbæ 588 6000

UMSÓKNAR-FRESTUR11. mars



Um er að ræða fullt starf
á höfuðborgarsvæðinu og
þarf viðkomandi að hafa lokið

Sæktu um og sendu tölvupóst 
á omar@adalskodun.is.

www.adalskodun.is

AÐALSKOÐUN ÓSKAR 
EFTIR BIFVÉLAVIRKJA

Umsóknar-
frestur er til 
og með 7. mars.

Fjármálastjóri
Hafrannsóknastofnun leitar eftir öflugum fjármálastjóra til 
að stýra fjármálasviði stofnunarinnar. Leitað er að traustum 
og jákvæðum einstaklingi í krefjandi starf sem er tilbúinn 
að vinna að eflingu hafrannsókna með skilvirkri og góðri 
fjármálastjórn. Fjármálastjóri situr í framkvæmdastjórn 
stofnunarinnar.

Starfssvið:

• Fjármálastjórn og kostnaðareftirlit
• Rekstraráætlanir og fjárhagsleg skýrslugerð
• Bókhald, afstemmingar, uppgjör og gerð ársreiknings
• Ábyrgð á innheimtu og greiðslum  
• Uppgjör rannsóknaverkefna og verkbókhalds
• Fjárlagatillögur og samskipti við ráðuneyti og Fjársýsluna
• Gerð þjónustusamninga

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun 
  sem nýtist í starfi
• Reynsla af fjármálastjórn og reikningshaldi
• Þekking á Oracle-kerfi ríkisins æskileg
• Þekking á uppgjöri rannsóknaverkefna úr 
  samkeppnissjóðum Evrópu æskileg 
• Góð þekking á áætlanagerð
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar

Um er að ræða fullt starf með starfsstöð í Reykjavík en fyrir 
liggur að stofnunin flytur í Hafnarfjörð á árinu. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og Kjarafélags 
viðskiptafræðinga og hagfræðinga. 

Óskað er eftir að umsókn fylgi greinargóð ferilskrá yfir  
menntun og fyrri störf, staðfesting á námi og kynningarbréf 
þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar- 
innar og útskýrir atriði í ferilskrá betur, eftir því sem  
viðkomandi telur þörf á. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars n.k. 

Umsóknir skulu sendar á póstfangið  
umsokn@hafogvatn.is eða á skrifstofu  
Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Sólmundur Már Jónsson,  
mannauðs- og rekstrarstjóri (solmundur.mar.jonsson@
hafogvatn.is) sími 5752000.

Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að sækja um starfið.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um  
ráðningu liggur fyrir.

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er 
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir 

auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun 
auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu sam-
starfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk 

aðalstöðva í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið,  
tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 190 starfsmenn  

í þjónustu sinni. Velta stofnunarinnar er rúmir 4 milljarðar á ári.

BLAÐAMAÐUR Á FRÉTTABLAÐIÐ
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU BLAÐAMANNA LANDSINS?
Fréttablaðið og Fréttablaðið.is óska eftir blaðamanni. Um er að ræða áhugavert starf á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn. 

Umsækjandi þarf:
• að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi
 og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
•  að hafa gott vald á íslenskri tungu
•  að vera fær í mannlegum samskiptum
•  að geta unnið undir álagi

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Sunnu Karen Sigurþórsdóttur  
í gegnum netfangið sunnak@frettabladid.is. 

Umsóknafrestur er til og með 11. mars.

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is
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Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Forfallakennari í Kópavogsskóla
Kennari í afleysingu í Snælandsskóla
Sérkennari í Álfhólsskóla
Skólaliði í Álfhólsskóla
Skólaliði í Hörðuvallaskóla
Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla
Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla
Umsjónarkennari í Vatnsendaskóla
Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla
Þroskaþjálfi í Hörðuvallaskóla
Leikskólar
Leikskólakennari í Arnarsmára
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Læk
Leikskólasérkennari í Læk
Matreiðslumaður í Kópastein
Sérkennari í Sólhvörf
Velferðarsvið
Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk

Eingöngu er hægt að sækja um störfin í 
gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

ICELANDIC TIMES
Síðumúli  • 108 Rvk • www.icelandictimes.com

Icelandic Times er vandað tímarit um  
ferðamennsku, menningu og viðskipti.

Ritið er eitt útbreiddasta rit af þessu tagi hér á landi.  
Það er gefið út á fimm tungumálum; ensku, frönsku, 

þýsku, íslensku og kínversku.

Icelandic Times býður einnig upp á margvíslega þjónustu 
svo sem myndbandagerð, vefumfjallanir o.m.fl. og er með 

vefsíður á fimm tungumálum.

Við leitum að einstaklingum sem geta unnið við vef-
ina okkar  sem blaðamenn, sölumenn og vefstjórar.

Icelandic Times  Land og saga

Síðumúla 29, 108 Reykjavík
info@icelandictimes.com

HÆFNISKRÖFUR
– Doktors- eða fullnaðarpróf í lögfræði.

– Reynsla af fræðiskrifum í lögfræði.

– Reynsla af kennslu á háskólastigi.

– Áhugi á miðlun þekkingar til nemenda, 

fræðasamfélags og almennings.

– Hæfni í mannlegum samskiptum.

– Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

STARFSSVIÐ
Viðkomandi mun sinna kennslu við lagadeild, 

stunda rannsóknir, leiðbeina nemendum í rann-

sóknarverkefnum og sinna tilfallandi verkefnum 

innan deildarinnar. Starfið veitir tækifæri til þess 

að hafa áhrif á þróun rannsókna og kennslu í 

lögfræði við háskóla sem hefur nýsköpun og 

frumkvöðlastarf að leiðarljósi.

Umsóknum ber að skila til Háskólans í Reykjavík á vefnum radningar.hr.is. ásamt ferilskrá, lista  

yfir birtar fræðigreinar, lýsingu á rannsóknarsviði og upplýsingum um kennsluferil. Tilgreina þarf tvo 

meðmælendur. Eintak af allt að þremur mikilvægustu ritrýndum birtingum umsækjanda má gjarnan 

fylgja með. Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2019.   

Nánari upplýsingar veita Eiríkur Elís Þorláksson, starfandi forseti lagadeildar (eirikureth@ru.is)  

eða Sigríður Elín Guðlaugsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og gæða (sigridureg@ru.is).  

Fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Lagadeild Háskólans í Reykjavík leitar að öflugum starfsmanni 

til að sinna kennslu og rannsóknum. Ráðið verður í stöðu 

sérfræðings, lektors, dósents eða prófessors út frá hæfismati.

Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegur 1  |  101 Reykjavík  |  S: 599 6200  |  hr.is

Akademísk staða 
við lagadeild

Menntunar- og hæfniskröfur

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.

Verkstjóri vélaverk-

Starfssvið



www.skaginn3x.com

Verkefnastjórar innanlands og erlendis 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla af stjórnun alþjóðlegra verkefna
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. iðn-, tækni- eða

verkfræðimenntun 
• Reynsla, þekking og áhugi á sjávarútvegi er mikill kostur 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni og metnaður til að ná árangri 
• Reynsla í gerð verkáætlana
• Lausnamiðuð hugsun
• Gott vald á ensku í ræðu og riti er skilyrði, rússneska kostur

Vélahönnuður

Menntunar- og hæfniskröfur
• Góð þekking á 3D-teikniforritum 
• Góð þekking á raf- og vélbúnaði æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð og útsjónarsemi 
• Mikill metnaður og öguð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku og ensku

Þjónustufulltrúi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð 
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum  
• Nákvæmni, frumkvæði og góð skipulagshæfni 
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er skilyrði 

Rafvirkjar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í rafvirkjun 
• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð 
• Góð samskiptahæfni og frumkvæði 

Bókari

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kostur að vera viðurkenndur bókari 
• Haldgóð þekking og reynsla af fjárhags- og verkbókhaldi 
• Góð færni í NAV mikill kostur 
• Góð færni í Excel og almenn tölvufærni 
• Góð kunnátta í íslensku og ensku
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Óskum eftir kraftmiklu fólki í eftirfarandi störf: 

t þú ta a þátt að b eyta at æ a s u á e s su?VVViiiilllttt þþþúúúú ttttaaakkkaaa þþþááátttttt íííí aaaaððð bbbrrreeeyyytttaaa mmmaaatttvvvvææælllaaavvviiinnnnnnsssllluuu ááá hhheeeiiimmmsssvvvííísssuuu??? 

Helstu verkefni
• Áætlanagerð og eftirlit með 

framgangi verkefna 
• Skipulag og utanumhald

Helstu verkefni
• Hönnun vinnsluvéla

Helstu verkefni
• Umsjón með ferðabókunum starfsmanna 
• Halda utan um umsóknarferli vegna ferða 

starfsmanna erlendis 
• Ýmis aðstoð við starfsmenn 
• Aðstoða mannauðsstjóra eftir þörfum
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Helstu verkefni
• Samsetning, prófanir og undirbúningur 

við uppsetningu á framleiðsluvörum 
• Uppsetning og innleiðing 

framleiðslulausna 
• Þjónusta og eftirfylgni framleiðslulausna

Helstu verkefni
• Færsla bókhalds, skráning og bókun á 

innkaupareikningum 
• Bókun á færslum bankareikninga 
• Afstemming á lánardrottnum, 

viðskiptamönnum og bankareikningum 
• Verkbókhaldsfærslur 
• Reikningagerð og innheimta 
• Vinnsla á virðisauka- og tollaskýrslum 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Gyða Björk Bergþórsdóttir
(gyda@skaginn3x.com).

Umsóknir skulu berast í gegnum heimasíðu Skaginn 3X
og er umsóknarfrestur til og með 10. mars 2019.

Skaginn 3X er í fremstu röð hátæknifyrirtækja í heiminum í þróun lausna fyrir kæli-, frysti- og matvælaframleiðslu. 
Í fyrirtækinu ríkir spennandi nýsköpunarandi, verðugur vettvangur fyrir öflugt fag- og tæknifólk. Tæknistigið er 
hátt og starfsmenn eru rúmlega 300 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2.

NÝSKÖPUNARVERÐLAUN
ÍSLANDS 2017

Íslensku 
sjávarútvegsverðlaunin

Vegna aukinna umsvifa óskar Karl K. Karlsson / 
Bakkus ehf.  eftir að ráða sölufulltrúa í áfengisdeild 
fyrirtækisins. Fyrirtækið var stofnað árið 1946 og hefur 
allar götur síðan verið leiðandi á fyrirtæki á íslenskum 
áfengismarkaði og hefur umboð fyrir mörg af mest 
spennandi og stærstu vörumerkjum heims. Fyrirtækið 
starfar á öllum mörkuðum en starfið sem hér um ræðir 
felst fyrst og fremst í því að sinna viðskiptavinum á 
veitingamarkaði. Um framtíðarstarf er að ræða og er 
vinnutími 9-17.

Starfssvið

• Sala á vörum fyrirtækisins
• Öflun og viðhald viðskiptasambanda
• Þátttaka í markaðsstarfi fyrirtækisins

Hæfniskröfur

• Góðir sölu-  og samskiptahæfileikar

• Stúdentspróf eða sambærilegt

• Frumkvæði og metnaður í starfi

• Sjálfstæð vinnubrögð og snyrtimennska

• Góð tölvukunnátta

• Íslensku- og enskukunnátta skilyrði

• Þekking á áfengum vörum

• Reynsla af sölu á veitingamarkaði er kostur

Viðkomandi þarf að hafa gilt bílpróf og hafa náð 20 ára aldri. 

Umsóknir skulu berast á netfangið harry@karlsson.is og 
skal umsókn fylgja starfsferilskrá og sutt kynning á viðko-
mandi. Umsóknarfrestur er til og með 10. mars. 

Fjármálasvið
»    Launafulltrúi
Fjölskylduþjónusta
»    Verkefnastjóri fjölmenningar
Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Sálfræðingur
Grunnskólar
»    Kennari í sviðslistum - Áslandsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Víðistaðaskóli
»    Deildarstjóri yngri deildar - Öldutúnsskóli
Leikskólar
»    Aðstoðarleikskólastjóri - Vesturkot
»    Deildarstjóri - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólasérkennari - Stekkjarás
»    Þroskaþjálfi - Stekkjarás
Málefni fatlaðs fólks
»    Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks - Steinahlíð
Sumarstörf
»    Sumarstörf fyrir 17 ára og eldri
   

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is



 

Mannauðsstjóri leiðir mannauðsmál skólans í heild og vinnur náið með rektor, framkvæmdastjóra 
sameiginlegrar stjórnsýslu, öðrum æðstu stjórnendum og fræðasviðum skólans. Mannauðsstjóri er 
sviðsstjóri starfsmannasviðs Háskólans. Starfsmannasvið er ein af miðlægum stoðeiningum Háskóla 
Íslands og heyrir sviðsstjóri undir framkvæmdastjóra sameiginlegrar stjórnsýslu.

 

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og 
vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn eru í föstu starfi við skólann og til 
viðbótar eru um 2.200 lausráðnir starfsmenn. Nemendur við skólann eru um 13.000 
talsins. Háskóli Íslands býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli 
landsins sem býður grunnnám og framhaldsnám á öllum helstu fræðasviðum.

HÁSKÓLI ÍSLANDS LEITAR 
EFTIR ÖFLUGUM STJÓRNANDA 
Í STARF MANNAUÐSSTJÓRA

HELSTU VERKEFNI

• Innleiðing stefnu skólans í mannauðs-
málum og aðkoma að stefnumótun

• Dagleg stjórnun starfsmannasviðs

• Fagleg forysta í mannauðsmálum skólans

• Virkur stuðningur og ráðgjöf við stjórnendur

• Kjaramál, launasetning, ráðningar og vinnsla  
 starfsmannamála skv. lögum og reglum

• Réttindi og skyldur starfsmanna

• Þróun árangursvísa og áætlanagerð

• Fræðsla, innri samskipti og starfsþróun

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 

• Háskólapróf sem nýtist í starfi og meistarapróf 
í mannauðsstjórnun eða skyldum greinum

• Yfirgripsmikil reynsla og þekking á  
 mannauðsmálum

• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í 
 mannlegum samskiptum

• Leiðtogahæfni, skipulagshæfni og frum-
 kvæði í starfi

• Mikil hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á 
 íslensku og ensku

• Fagmennska og metnaður til að móta
 vinnustað í fremstu röð

UMSÓKNARFERLI
Ásamt ferilskrá eru umsækjendur beðnir um að senda inn kynningarbréf með lista yfir mögulega 
umsagnaraðila. Í kynningarbréfinu skal gera grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið. 
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur 
verið tekin. Um fullt starf er að ræða. Ráðið verður til eins árs með möguleika á ótímabundinni ráðningu.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans, sjá hér: 
http://www.hi.is/haskolinn/jafnrettisaaetlun#markmid2

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2019.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Nánari upplýsingar um starfið veita Guðmundur R. Jónsson, framkvæmdastjóri miðlægrar stjórnsýslu, 
í síma 525 5202 og netfangið grj@hi.is og Steinunn Gestsdóttir, aðstoðarrektor kennslumála og 
þróunar, í síma 525 4047 og netfangið steinuge@hi.is

 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is

SKÓLALIÐI 
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ auglýsir eftir skólaliða sem m.a. 
annast daglega hreinsun í skólanum og þrif á skólabrú og 
hefur eftirlit með umgengni nemenda í skólanum.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall er 
100% og laun eru samkvæmt stofnanasamningi FG við SFR. 
Leitað er að traustum og ábyggilegum starfsmanni sem 
hefur góða samskiptahæfni, er stundvís, sýnir frumkvæði í 
starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Jákvætt viðhorf, góð samskiptahæfni og áhugi á að starfa á 
öflugum vinnustað eru atriði sem horft er til við ráðningu í starfið.
Umsóknum skal skilað til Kristins Þorsteinssonar skóla-
meistara, kristinn@fg.is, eða Snjólaugar Bjarnadóttur 
aðstoðarskólameistara, snjolaugb@fg.is, sem einnig gefa 
nánari upplýsingar.
Upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu hans: www.fg.is
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Í góðu sambandi 
við framtíðina

 

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

Nánari upplýsingar á veitur.is/framtidin

Framtíðin er snjöll – mótaðu hana með okkur

 

Við leitum að rafvirkja í þverfaglegan hóp vélfræðinga og rafvirkja. 
Starfið felst í að sinna rekstri, eftirliti, viðhaldi og endurnýjun ásamt 
því að fylgjast með nýjungum í vöktun á búnaði. Rafvirki tekur þátt 
í rýni og eftirliti nýframkvæmda, bakvöktum, bilunum og að gæta 
rekstraröryggis veitunnar. Í þessu starfi gegnir starfsfólk lykilhlutverki 
í skráningu atvika, endurnýjun á búnaði og eignaskráningu.

Rafvirki hjá Framkvæmdum Akranesi

Framtíð vatnsveitu felur í sér að vera leiðandi í 
nýsköpun og hámarka nýtingu dreifikerfis. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í rafvirkjun, meistararéttindi/iðnfræði er kostur
• Öryggisvitund og umbótahugsun
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Reynsla af teymisvinnu
       
Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi.
Vinnutíminn er frá klukkan 08.20 til 16.15. 

Nánari upplýsingar veitir Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir mannauðssérfræðingur, 
starf@veitur.is og á veitur.is/framtidin. 
Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2019.

*Þar sem konur eru í miklum minnihluta í teyminu hvetjum við þær sérstaklega, á grundvelli 
1. mgr. 18. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, til að sækja um.

Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir



Framkvæmdastjóri Landspítali, geðsvið Reykjavík 201902/491
Framkvæmdastjóri Landspítali, flæðisvið Reykjavík 201902/490
Framkvæmdastjóri Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201902/489
Framkvæmdastjóri Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201902/488
Framkvæmdastjóri Landspítali, rannsóknarsvið Reykjavík 201902/487
Aðstoðarskólameistari Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201902/486
Aðstoðardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201902/485
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201902/484
Starfsmenn í umönnun Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201902/483
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201902/482
Ritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201902/481
Verkefnastjóri Háskóli Íslands Reykjavík 201902/480
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201902/479
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201902/478
Mannauðsstjóri Háskóli Íslands, Starfsmannasvið Reykjavík 201902/477
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri Hella 201902/476
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri Ísafjörður 201902/475
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201902/474
Gjaldkeri/launafulltrúi Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201902/473
Lögreglufulltrúi Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201902/472
Starfsmaður í mötuneyti ÁTVR, Vínbúðin Reykjavík 201902/471
Upplýsingafræðingur Alþingi, rannsóknarþjónusta Reykjavík 201902/470
Lögfræðingur í starf nefndarritara Alþingi, nefndarsvið Reykjavík 201902/469
Sviðsstjóri, stefnumótun og þróun Skipulagsstofnun Reykjavík 201902/468
Flokkstjóri Vegagerðin Egilsstaðir 201902/467
Vélamaður Vegagerðin Búðardalur 201902/466
Verkstjóri vélaverkstæðis Vegagerðin Reyðarfjörður 201902/465
Sérnámsstaða heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201902/464
Sérnámsstaða heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201902/463
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, kviðarhols-/þvagf.skurðd. Reykjavík 201902/462
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, speglunardeild Reykjavík 201902/461
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, gjörgæsludeild Reykjavík 201902/460
Starfsmaður við vísindarannsóknir Landspítali, svefndeild Reykjavík 201902/459
Sérfræðilæknir Landspítali, lungnalækningar Reykjavík 201902/458
Starfsmannastuðningur og ráðgjöf Landspítali, mannauðssvið Reykjavík 201902/457
Læknanemi í SAS teymi Landspítali, bráðamóttaka Reykjavík 201902/456
Iðjuþjálfi Landspítali, endurhæfingadeildir Reykjavík 201902/455
Iðjuþjálfi Landspítali, bráðadeildir Reykjavík 201902/454
Sálfræðingur Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201902/453
Ljósmóðir, sumarafleysing Heilsugæslan Hvammur Kópavogur 201902/452
Verkefnastjóri Háskólinn á Akureyri Akureyri 201902/451
Forseti hug- og félagsvísindasviðs Háskólinn á Akureyri Akureyri 201902/450
Ritari Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201902/449
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201902/448
Sérfr. svið heilbrigðisupplýsinga Embætti landlæknis Reykjavík 201902/447
Fagstjóri Landsbókasafn - Háskólabókasafn Reykjavík 201902/446
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201902/445
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201902/444
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta-/æðaþræðingastofa Reykjavík 201902/443
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201902/442
Ljósmæður, sumarstörf Landspítali, fæðingarvakt Reykjavík 201902/441
Framkv.stjóri hjúkrun og rekstur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201902/440

 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.

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

– erum við með réttu
manneskjuna

 20 ATVINNUAUGLÝSINGAR  2 .  M A R S  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



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

RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja til starfa á starfsstöð fyrirtækisins á Höfn. Hér er um 
fjöl reytt starf að ræða við rekstur rei ker s fyrirtækisins. ið hvetjum æði konur og 
karla til að sækja um.

• Umsjón með orkumælum
• Tenging nýrra viðskiptavina
• Samskipti við rafverktaka
• Þjónusta við viðskiptavini
• Gagnaskráning og undirbúningur 

verkefna

Helstu verkefni
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Öryggisvitund
• Almenn tölvukunnátta
• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veitir Finnur Freyr Magnússon, deildarstjóri rekstrarsviðs á 
Austurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til  
18. mars 2019 og skal skila umsóknum með ferilskrá á www.rarik.is/atvinna.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa 
raforku auk ess að a a, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 
200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um 
landið.

Aðstoðarskólastjóri Laugarnesskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Laugarnesskóli er grunnskóli með um 540 nemendur í 1.-6. bekk. Skólinn er Réttindaskóli Unicef og Barnasáttmálinn er lagður 
til grundvallar í öllu skólastarfinu. Einkunnarorð skólans lífsgleði, nám, samvinna, kærleikur og ósk eru kjarni skólastefnu 
Laugarnesskóla. Kennsluhættir í Laugarnesskóla einkennast af fjölbreytni þar sem skólinn reynir að koma til móts við ólíkar 
þarfir og áhuga nemenda. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að taka þátt í að stjórna og leiða faglegt 
starf í lýðræðislegu skólaumhverfi.

Staðan er laus  frá og með 1. ágúst 2019. 

Upplýsingar um starfið gefur Sigríður Heiða Bragadóttir skólastjóri Laugarnesskóla sigridur.heida.bragadottir@rvkskolar.is. 
Sími 411 7444

Starfssvið
• Að vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar 
 stefnu skólans innan ramma laga og reglugerða og í 

samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu 
Reykjavíkurborgar.

• Að leiða faglega forystu í skólanámskrárvinnu og 
skólaþróunarverkefnum.

• Að bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í 
samstarfi við skólastóra.

• Að vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins.
• Að stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og 

annað fagfólk.

Menntun, reynsla og hæfni
• Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið 

grunnskólakennari.
• Kennslureynsla í grunnskóla.
• Viðbótarmenntun í stjórnun er æskileg og/eða reynsla af 

stjórnunarstörfum á grunnskólastigi. 
• Reynsla af faglegri forystu í skólaþróunarverkefnum.
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun.
• Þekking, leikni og hæfni í upplýsinga- og tæknimennt
• Lipurð og færni í samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Óbilandi trú á réttindum barna og áhugi á að starfa með 

þeim og foreldrum þeirra.

Sumarstörf hjá  
Ísafjarðarbæ 2019

Íþróttamannvirki Ísafjarðarbæjar -  
Sundlaugarverðir og vallarstarfsmaður

Íþróttamannvirki Ísafjarðarbæjar auglýsa eftir sundlau-
garvörðum í sumarstörf við sundlaugarnar á Ísafirði, 
Suðureyri, Flateyri og Þingeyri. Jafnframt er auglýst eftir 
öflugum starfsmanni á vallarsvæðið á Ísafirði.  Æskilegast 
er að sundlaugarverðir geti hafið störf í lok maí 2019 eða 
eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða 100% störf í 
vaktavinnu. Vallarstarfsmaður hefur störf 1. maí 2019 eða 
eftir nánara samkomulagi. Störfin eru tímabundin til loka 
ágústmánaðar. 

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar – Yfirflokkstjóri

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar auglýsir eftir yfirflokkstjóra.  
Vinnuskólinn er útiskóli sem í sumar hefur aðsetur í 
Fjarðarstræti og Sundhöllinni, Austurvegi 9. Æskilegast er 
að viðkomandi geti hafið störf í lok maí 2019 eða eftir nánara 
samkomulagi. Um er að ræða 100% starf til þriggja mánaða. 

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar - Almennur flokkstjóri

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar er útiskóli þar sem starfið gefur 
einstaka möguleika á að njóta útivistar og eiga þátt í að 
prýða umhverfið í Ísafjarðarbæ. Óskað er eftir ábyrgðarful-
lum flokkstjórum til starfa á Ísafirði og Þingeyri. Æskilegast 
er að viðkomandi geti hafið störf í lok maí 2019 eða eftir 
nánara samkomulagi. Um er að ræða 100% störf til þriggja 
mánaða.  

Starfsmenn í garðyrkjudeild Ísafjarðarbæjar

Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar auglýsir eftir starfsmön-
num til sumarstarfa í garðyrkjudeild. Um er að ræða 100% 
störf við skemmtilega útivinnu á tímabilinu 14. maí til 16. 
ágúst eða eftir nánara samkomulagi. 

Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar -  
Sumarstarfsmenn

Auglýst er eftir sumarstarfsmönnum við hin ýmsu störf hjá 
Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar (áhaldahúsi). Leitað er 
eftir starfsfólki 18 ára og eldra sem hefur áhuga á útivinnu. 
Starfstímabil er 14. maí til 16. ágúst og er vinnutími milli kl. 
07.20 - 17.00 virka daga, nema til hádegis á föstudögum.

Velferðarsvið Ísafjarðarbæjar - Sumarstarfsmenn

Velferðarsvið Ísafjarðarbæjar óskar eftir sumarstarfsmön-
num í blönduð störf við málefni fatlaðra og aldraðra. Störfin 
sem um ræðir eru við stuðnings- og stoðþjónustu (frekari 
liðveisla, félagsleg heimaþjónusta), hæfingu, sólarhringsþ-
jónustu og sumarþjónustu við fötluð börn. Um er að ræða 
ýmist dag- eða vaktavinnu þar sem starfshlutfall er 40-100%. 
Starfstímabil er frá 20. maí til loka ágúst.

Upplýsingamiðstöð – Sumastarfsmenn

Upplýsingamiðstöð Vestfjarða á Ísafirði óskar eftir að ráða 
tvo sumarstarfsmenn. Í starfinu felst m.a. að veita gestum 
upplýsingamiðstöðvar aðstoð og upplýsingar eftir þörfum, 
einkum varðandi Vestfirði en þó einnig um landið í heild.  
Um er að ræða fullt starf í júní, júlí og ágúst. 

Byggðasafn Vestfjarða – Gæslumaður

Byggðasafn Vestfjarða auglýsir eftir gæslumanni í Turn-
húsið í 100% starf tímabilið frá byrjun maí fram til 1. ágúst 
2019. Um er að ræða almenna afgreiðslu og upplýsingave-
itu um sýningar safnins og safnasvæðið, auk ýmiskonar 
aðstoðar og þrifa.  

Hafnir Ísafjarðarbæjar - Skipstjóri

Hafnir Ísafjarðarbæjar auglýsa laust til umsóknar 100% starf 
skipstjóra í sumarafleysingu frá 1. maí til 30. september.  
Skipstjóri fer m.a. með stjórn lóðsbáts Ísafjarðarbæjar og 
ber almenna ábyrgð í samræmi við skyldur skipstjóra. 

Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveit-
arfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Umsóknarfrestur um 
ofangreind störf er til og með 19. mars 2019. 

Frekari upplýsingar um störfin má nálgast á vef Ísafjarðar-
bæjar (www.isafjordur.is) undir „Laus störf“.  Við hvetjum 
konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.

- Við þjónum með gleði til gagns -

ÍSAFJARÐARBÆR



Þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis á Norðurlandi 

Teymisstjóri 
Langar þig til að taka þátt í krefjandi 

og mikilvægu verkefni?

Laus til umsóknar staða teymisstjóra í nýrri miðstöð á 
Akureyri fyrir þolendur ofbeldis. Í miðstöðinni, sem opnar 
formlega í byrjun apríl, verður veitt samhæfð þjónusta og 
ráðgjöf fyrir fullorðna einstaklinga sem beittir hafa verið 
ofbeldi. Hlutverk teymisstjóra verður að byggja upp og leiða 
starfsemina, en um er að ræða krefjandi og spennandi brau-
tryðjendastarf við uppbyggingu og rekstur miðstöðvarinnar. 
Í starfinu reynir á frjóa hugsun og hæfileika til að vinna með 
fjölmörgum aðilum. Verkefnið er tilraunaverkefni til tveggja 
ára. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Mótun og undirbúningur þjónustu og starfsemi 
 þolendamiðstöðvar í samráði við framkvæmdaráð 
• Ábyrgð á rekstri og starfsemi þolendamiðstöðvarinnar
• Ábyrgð og þátttaka í ráðgjöf og stuðningi við þolendur 

ofbeldis 
• Umsjón með upplýsingagjöf og kynningu á starfsemi 

þolendamiðstöðvarinnar
• Umsjón með vefsíðu
• Ábyrgð á þverfaglegu samstarfi við samstarfs- og hags-

munaaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis-, mennta- 
 og/eða félagsvísinda sem nýtist í starfi
• Reynsla af greiningu og ráðgjöf skilyrði
• Þekking á stjórnsýslu og verkefnastjórn er kostur
• Reynsla af stjórnun er æskileg
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Hreint sakavottorð

Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Starfshlutfall teymisstjóra er 100%, en um er að ræða 
tímabundna stöðu til tveggja ára. 
Upplýsingar um starfið veitir Agnes Björk Blöndal í síma 
444-2800/444-2832 eða í tölvupósti, netfang abb01@
logreglan.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2019. 

Umsóknum skal skilað í tölvupósti á netfangið abb01@
logreglan.is. Ferilskrá skal fylgja umsókn, ásamt kynningar-
bréfi, afriti af prófskírteinum og sakavottorði. 

Specialist position available at 
North-West Iceland Nature Re-
search Centre in Hvammstangi

The North-West Iceland Nature Research Centre is a research 
institute in the field of natural sciences based in Sauðárkrókur, 
with field offices in Skagaströnd in partnership with BioPol and in 
Hvammstangi in partnership with The Icelandic Seal Centre. The 
center’s research areas are diverse, but the research focus is on 
the collection and dissemination of knowledge about the natural 
environment of North-West Iceland.

We are looking for a specialist to work for the North-West Ice-
land Nature Research Centre, to be based in Hvammstangi field 
office, in partnership with The Icelandic Seal Centre.

Main areas of responsibility for the research specialist position 
in Hvammstangi:
Research into, and the collection and dissemination of knowl-
edge about, the natural environment of North-West Iceland.

Coastal research and consultation with coastal sustainable 
resource management, with eider duck farming as primary focus.

Work on contracted research and/or projects for municipalities 
and others.

Other specialized tasks, ad hoc, falling within the Center’s 
research area.

Educational and skill-set requirements
• A university degree in the natural sciences is required.
• Experience of research.
• An ambitious mind-set and the ability to work unsupervised.
• Team-work skills and attention to detail.
• Good working knowledge of Icelandic and at least one other 
   language is an advantage.

We are looking for an individual with a lot of initiative, who is 
creative, organized, and who has great inter-personal skills.

Further information about the position
Applications to be accompanied by transcripts and resumé. 
Candidates will be evaluated based on the materials they submit, 
and on the interviews that they may be invited to attend—in 
person or via teleconferencing. Bjarni Jónsson, the head of 
the center, can provide further information about the position 
by telephone (+354 894 7479) or email (bjarni@nnv.is). Please 
write a cover letter detailing why the position interests you, your 
research interests, and what you have to offer to the center, and 
include professional references. The North-West Iceland Nature 
Research Centre has offices in Sauðárkrókur, Skagaströnd and 
Hvammstangi. The starting date is the 30th of March 2019, or 
as agreed between the center and the successful candidate. 
We are ideally seeking a candidate willing to start as soon as 
possible. The position is full-time, temporary for one year, with 
the possibility of extension or becoming permanent. A prerequi-
site of being hired is that the candidate relocates to North-West 
Iceland. Salary is according to official Wage agreements with 
the appropriate trade union.

Application deadline is the 10th of March, 2019. Please submit 
your application via email to nnv@nnv.is or by post to Náttúrusto-
fa Norðurlands vestra Aðalgötu 2 550 Sauðárkrókur Iceland

 Sérfræðingur óskast til starfa á 
Náttúrustofu Norðurlands vestra, 

Hvammstanga.
Náttúrustofa Norðurlands vestra er rannsóknastofnun á sviði 
náttúrufræða með aðsetur á Sauðárkróki, auk starfsstöðva 
á Skagaströnd í samstarfi við Biopol ehf. og Hvammstanga í 
samstarfi við Selasetur Íslands. Verkefni stofunnar eru fjölbreytt 
en meginviðfangsefnin felast í rannsóknum, öflun og miðlun 
upplýsinga um náttúru Norðurlands vestra. 

Okkur vantar sérfræðing til starfa fyrir Náttúrustofuna með aðse-
tur á Hvammstanga í samstarfi við Selasetur Íslands.

Helstu verkefni sérfræðings á Hvammstanga
Rannsóknir, söfnun og miðlun þekkingar á náttúru Norðurlands 
vestra.

Strandsvæðarannsóknir og ráðgjöf við hlunnindanýtingu með 
áherslu á æðarrækt.

Þjónusturannsóknir og verkefni fyrir sveitarfélög og fleiri aðila.

Önnur sérhæfð verkefni, eftir atvikum, sem heyra undir starfsemi 
stofunnar.

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf í náttúruvísindum er skilyrði.
• Reynsla af náttúrurannsóknum.
• Metnaður og sjálfstæði í starfi.
• Samstarfshæfni og öguð vinnubrögð.
• Gott vald á íslensku og a. m. k. einu öðru tungumáli æskileg.

Leitað er að einstaklingi með frumkvæði, sem er skapandi í starfi, 
með góða skipulagshæfni og færni í mannlegum samskiptum.

Frekari upplýsingar um starfið
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Mat á hæfni umsækjenda 
byggist m.a. á innsendum gögnum og viðtölum. Frekari upplýsing-
ar veitir Bjarni Jónsson forstöðumaður (s: 8947479 eða bjarni@
nnv.is). Umsókn með ferilskrá, meðmælum og bréfi þar sem 
umsækjandi segir hversvegna hann vill starfa á Náttúrustofu NV, 
áhugasviði og hvað hann hefur fram að færa í starfinu. Náttúrus-
tofa Norðurlands vestra er með starfsstöðvar á Sauðárkróki, 
Skagaströnd og Hvammstanga. Starfið er laust frá 30. mars 2019 
eða eftir nánara samkomulagi. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. Ráðið er tímabundið í eitt ár með möguleika 
á framlengingu. Skilyrði fyrir ráðningu er búseta á starfssvæði 
náttúrustofunnar. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum 
og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars n.k. Umsóknir sendist til 
Náttúrustofu Norðurlands vestra Aðalgötu 2, 550 Sauðárkróki, 
eða á netfangið nnv@nnv.is

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað
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Orlofshúsnæði  
Félag starfsmanna Alþingis, Ríkisendurskoðunar og 
umboðsmanns Alþingis óskar eftir að leigja orlofs-
húsnæði á Akureyri eða nágrenni til framleigu fyrir 
félagsmenn sína. Þarf að vera fullbúið húsgögnum 
og öðrum viðeigandi búnaði, aðgengi gott og svefn-
rými fyrir a.m.k. fjóra. Leigutími sumar 2019 eða  
til lengri tíma.  Senda skal lýsingu á eign og verð-
hugmynd á orlofsnefnd@althingi.is fyrir 15. mars. 

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

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

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

       Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:  

 Ráðgjöf til skóla vegna skólagöngu barna 
og ungmenna 

 Athuganir og greiningar 
 Ráðgjöf, leiðbeiningar og fræðsla til 

foreldra  
 Þverfaglegt samstarf um málefni barna í 

leik- og grunnskólum  

       Menntunar og hæfniskröfur: 

 Sálfræðimenntun og löggilding 
v/starfsheitis 

 Reynsla af starfi með börnum 
 Góðir skipulagshæfileikar 
 Hæfni í mannlegum samskiptum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í Borgarbyggð búa rúmlega 3.800 
íbúar, þar af um 750 börn í fimm 
leikskólum og tveimur grunnskólum.  

Sálfræðingur við leik- og grunnskóla 
Borgarbyggðar 

Skólaþjónusta Borgarbyggðar auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu sálfræðings. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi 
með brennandi áhuga á starfsemi skóla. Í sveitarfélaginu er 
meðal annars unnið að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu 
við börn, foreldra og skóla. Lögð er áhersla á snemmtæka 
íhlutun, samstarf fagsviða og stofnana, svo sem um þróun 
úrræða fyrir börn og foreldra. Hlutastarf kemur einnig til 
greina. Ráðið verður í stöðuna eftir nánara samkomulagi, en 
ekki síðar en 1. ágúst 2019.  

Upplýsingar veitir Anna Magnea Hreinsdóttir sviðsstjóri 
fjölskyldusviðs í síma 840-1522 eða með því að senda 
tölvupóst á annamagnea@borgarbyggd.is   

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2019. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

     BORGARBYGGÐ
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Straumar -  
umsóknir um styrki

Straumar er verkefni sem aðstoðar unga listamenn, ættaða 
af Vestfjörðum, á aldrinum 20-35 ára, til að koma aftur  
heim til átthaga sinna og deila listsköpun sinni með  
heimamönnum.

Vestfjarðastofa kallar eftir umsóknum um styrki í verkefnið. 
Veittir verða allt að 5 styrkir að hámarki 500.000 kr. hver. 

Styrkirnir eru ætlaðir ungu listafólki og hönnuðum á 
aldrinum 20-35 ára sem hafa lokið námi úr viðurkenndum 
lista- eða hönnunarskóla eða er í námi sem leiðir til gráðu 
í viðkomandi grein. Umsækjendur skulu vera ættaðir af 
Vestfjörðum. 

Styrkirnir skulu nýtast umsækjendum til að skapa viðburði 
eða deila sköpun sinni á Vestfjörðum á árinu 2019.

Sótt er um á slóðinni www.vestfirdir.is/straumar  
fyrir kl. 16:00 mánudaginn 18. mars.

Útboð

 
FAXAFLÓAHAFNIR SF - AKRANESHÖFN 

Nýr hafnarbakki við Aðalhafnargarð 

HÖNNUN MANNVIRKJA TIL ÚTBOÐS 
OG GERÐ ÚTBOÐSGAGNA FYRIR VERK 

Mannvirkjastofnun 
auglýsir eftir 
umsóknum um 
styrki úr Fræðslusjóði 
brunamála

Markmið sjóðsins er að stuðla að aukinni þekkingu 
þeirra sem starfa að brunamálum á sviði brunavarna 
og slökkviliðsstarfa. Sjóðurinn greiðir styrki til rann-
sóknar- og þróunarverkefna, námskeiðsgjöld, ferða- 
og dvalarkostnað, laun á námstíma og styrki vegna 
námskeiða og endurmenntunar. Mannvirkjastofnun 
annast úthlutun styrkja í samræmi við verklagsreglur 
um sjóðinn. Sjóðurinn hefur til umráða 4,0 millj. kr. og 
mun 60% til 90% verða ráðstafað til slökkviliða og til 
einstakra slökkviliðsmanna. Aðrir aðilar sem vinna að 
brunamálum eiga kost á 10% til 40% af ráðstöfunar-
fé sjóðsins. Verklagsregla Mannvirkjastofnunar um 
afgreiðslu umsókna og úthlutun styrkja má nálgast á 
heimasíðu stofnunarinnar.

Umsóknir merktar „Fræðslusjóður brunamála 2019“ 
skal senda til Mannvirkjastofnunar, Skúlagötu 21, 101 
Reykjavík eða á netfangið mvs@mvs.is, fyrir 
25. mars. Athygli er vakin á því að styrkveiting fellur 
úr gildi ef styrkur er ekki nýttur fyrir lok næsta árs 
eftir úthlutun.

Nánari upplýsingar veitir Pétur Valdimarsson 
(petur@mvs.is)

Mannvirkjastofnun
Skúlagata 21 
101 Reykjavík
Sími 591 6000
Fax 591 6001
www.mvs.is
Skrifstofan er opin 
kl. 8.30-16 virka daga. 

Innkaupadeild

Forvarnasjóður 
Reykjavíkur

Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
forvarnaverkefna úr Forvarnasjóði Reykjavíkur. Hægt er 
að sækja um styrki til verkefna í einstökum hverfum eða 
almennt í borginni.  Hverfisráð veita styrki til verkefna í 
hverfum, en velferðarráð til almennra forvarnaverkefna í 
borginni. 

Styrkirnir gefa einstaklingum, félagasamtökum, fyrirtækjum 
og stofnunum tækifæri til að vinna að forvörnum í borginni.   

Stofnanir Reykjavíkurborgar eða starfsmenn þeirra geta 
ekki sótt um styrki í sjóðinn en geta verið samstarfsaðilar í 
verkefnum sem aðrir sækja um styrk til. 

Opnað verður fyrir umsóknir 4. mars kl. 13:00  
og er umsóknarfrestur til miðnættis 1. apríl 2019 
og skal umsóknum skilað inn á Rafrænni  
Reykjavík http: 
//reykjavik.is/thjonusta/minar-sidur-rafraen-reykjavik 

Alls eru 10 milljónir og 600 þúsund krónur til 
úthlutunar.

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að forvörnum og styrkja 
félagsauð í hverfum Reykjavíkur. Styrkir úr sjóðnum verða 
veittir til verkefna sem styðja: 
• Forvarnir í þágu barna og unglinga
• Eflingu félagsauðs í hverfum borgarinnar
• Bætta lýðheilsu
• Markvisst samstarf íbúa, félagasamtaka, og fyrirtækja  
  í þágu forvarna og félagsauðs
• Önnur verkefni sem mæta þeim markmiðum sem  
  borgarstjórn setur hverju sinni

Hægt er að nálgast úthlutunarreglur  
Forvarnasjóðs á heimasíðu sjóðsins: 

www.reykjavik.is/forvarnasjodur-reykjavikur  

Félagsheimili Fáks til leigu
Hestamannafélagið Fákur óskar eftir áhugasömum  
rekstraraðila til að taka félagsheimili Fáks í Víðidal á leigu.
Helstu upplýsingar um félagsheimilið eru:

• Tekur 180 manns í sæti.
• Vel útbúið eldhús með öllum helstu tækjum til    
   matargerðar og með innangengum kæli.
• Gott hljóðkerfi.
• Teppi á gólfum og parket fyrir framan svið.
• Gott aðgengi fyrir hjólastóla.
• Næg bílastæði.

Í umsóknum til félagsins skal tilgreina hvaða fyrirætlanir 
viðkomandi hefur til dæmis varðandi rekstrarform og til 
hversu langs tíma.
Vert er að geta að félagsheimilið er bókað hina ýmsu daga 
fram á næsta haust og mun félagið standa við allar bókanir 
líkt og samið hefur verið um.
Hestamannafélagið Fákur áskilur sér rétt til að hafna öllum 
umsóknum. 
Vinsamlega sendið fyrirspurnir og umsóknir á netfangið 
fakur@fakur.is

Stjórn Fáks.

Uppbygging við Skíða-
skálann í Hveradölum 

 Mat á umhverfisáhrifum 
 Drög að tillögu að matsáætlun 

Fyrir hönd Hveradala ehf. kynnir Verkís drög að tillögu að matsáætlun 
vegna uppbyggingar við Skíðaskálann í Hveradölum, sveitarfélaginu Ölfusi, 
samkvæmt 16. gr. reglugerðar nr. 660/2015 um mat á umhverfisáhrifum. 
Drögin eru á www.verkis.is og er almenningur hvattur til að kynna sér þau. 

Kynningarfundur fyrir íbúa sveitarfélagsins verður haldinn  
þriðjudaginn 12. mars kl. 17.00 í Versölum í Ráðhúsi Ölfuss. 

Athugasemdir við drög að tillögu að matsáætlun má senda í tölvupósti til 
umhverfismal@verkis.is, eða í pósti til Verkís, b.t. Sigmars A. Steingríms-
sonar, Ofanleiti 2,103 Reykjavík. 

Athugasemdum skal skila eigi síðar en 18. mars 2019. 
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Útboð nr. 20298

Sultartangaskurður / Hjálparvegur
Endurbætur, vegir og brú

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í verkið

Sultartangaskurður / Hjálparvegur -  Endurbætur, vegir og 
brú, samkvæmt útboðsgögnum nr. 20298. 

Helstu verkliðir eru:
• Bygging nýrrar brúar yfir  Sultartangaskurð ásamt
  vegtengingum.  
• Fjarlæging á núverandi brú yfir Sultartangaskurð 
  og tilheyrandi vegtengingum.
• Endurbætur á skurðbökkum Sultartangaskurðar. 
• Byggingu á nýjum  heilsársvegi að Hjálparfossi, 
  Hjálparvegur og frágangur á  núverandi  bílastæðaplani
  við Hjálparfoss. 
Helstu magntölur eru: 
• Steypustyrktarjárn 63 t
• Mótafletir 1.000 m2
• Steinsteypa 700 m3
• Stálvirki (brúarbitar) 38,5 t
• Gröftur á skurðbökkum 94.000 m3 
• Bergboltar og -festur 120 stk
• Vegskeringar 28.700 m3
• Vegfyllingar og fláafleygar  32.700 m3 
• Styrktar- og burðarlag 13.000 m3 
• Tvöföld klæðing 16.400 m2

Verkinu skal að fullu lokið 16. desember 2019. 
Útboðsgögn verða aðgengileg 5.mars 2019 á útboðsvef 
Landsvirkjunar, http://utbod.lv.is 
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 
Reykjavík, fyrir klukkan 
12:00 þriðjudaginn 26. mars 2019. 
Tilboð verða  opnuð  sama dag  kl. 14:00 og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ríkiskaup
Allar útboðsauglýsingar eru birtar á

utbodsvefur.is
Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur 
opinberra útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða 
tilkynningar um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla 
undir lög og reglugerðir um opinber innkaup.

ÚTBOÐ
Norðurorka hf óskar eftir tilboðum 
í lagningu aðveituæðar

R A N G Á R V Ö L L U M  |  6 0 3  A K U R E Y R I  |  S Í M I  4 6 0  1 3 0 0  |  n o @ n o . i s  |  w w w . n o . i s

Norðurorka hf. óskar eftir tilboðum í lagningu nýrrar aðveituæðar 

milli Hjalteyrar og Akureyrar.  Í þessum áfanga er útboðið frá 
dælustöð á Hjalteyri í norðri og að Ósi við Hörgá í suðri.  Heildarlengd 
lagnar í þessum áfanga er u.þ.b. 6500 m af foreinangruðum 
hitaveiturörum, þvermál 500/710 mm.

Útboðsgögnin VB034208 verða til afhendingar frá og með 
mánudeginum 4. mars hjá: antonb@no.is

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Norðurorku, Rangárvöllum, 

603 Akureyri, þriðjudaginn 26. mars 2019 kl. 13:00.

Vatnsveita - Rafveita - Hitaveita - Fráveita

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Vörubifreið með krókheysi og bílkrana,  
útboð nr. 14441.

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

Bjarg íbúðafélag er sjálfseignarstofnun 
stofnuð af ASÍ og BSRB.  Félagið er rekið án 
hagnaðarmarkmiða og er ætlað að tryggja 
tekjulágum einstaklingum og fjölskyldum á 

vinnumarkaði aðgengi að öruggu 
íbúðarhúsnæði í langtímaleigu.  Félagið 
vinnur nú að byggingu 1400 íbúða víðs 

vegar um land.                 

BJARG ÍBÚÐAFÉLAG ÓSKAR EFTIR 

ÖFLUGUM SAMSTARFSAÐILUM TIL 

AÐ TAKA ÞÁTT Í UPPBYGGINGU 

HAGKVÆMRA LEIGUÍBÚÐA

Bjarg stefnir á byggingu fjölda íbúða víðs vegar um land á næstu árum.  Um er að 
ræða stök fjölbýlishús og stærri byggingareiti.  Bjarg mun eiga samstarf við marga 
aðila vegna verkefna félagsins. 

Auglýst er eftir aðalverktökum og birgjum. Tekið verður tillit til reynslu, afhendingar- 
getu, þjónustu og efnahagslegs styrks aðila ásamt hagkvæmni og gæði lausna.

Verkefni Bjargs eru unnin í „partnering“ þar sem aðalverktaki tekur þátt í hönnunar- 
ferli húsa með verkkaupa, arkitekt og verkfræðingum.  Aðalverktaki mun einnig sjá 
um að gera verðkannanir hjá birgjum meðan á hönnun stendur.

Hönnun miðast við deiliskipulag lóða hverju sinni ásamt markmiðum um kostnað, 
íbúðagerðir og gæði. Ef markmið hönnunarferlisins nást er gengið til samninga við 
aðalverktaka um heildarverkefnið á föstu verði. Aðalverktaki sér um að semja við 
undirverktaka og birgja.  

Gögnum skal skilað fyrir 26. Mars 2019.  
Gögn vegna samstarfsaðila er hægt að nálgast með að senda
tölvupóst á throstur@bjargibudafelag.is  

Útboð
 
Hitaveita Húnaþings vestra óskar eftir tilboðum í verkið

Húnaþing vestra hitaveita Hvammstanga 2019 vinnuútboð

Vinnuútboð
Hitaveita Húnaþings vestra óskar eftir tilboðum í endurnýjun 
hitaveitulagna í Melahverfi á Hvammstanga.  Um er að ræða lögn 
á 160 m af foreinangruðum stállögnum DN50 – DN65 sem lagðar 
eru í skurð og lögn á 1.600 m af foreinangruðum plaströrum DN25 
– DN50 lögðum í skurð og tengingum við 45 hús. Jafnframt á að 
leggja ljósleiðararör með hitaveitulögnunum.

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 30. september 2019.

Útboðsgögn verða afhent hjá Stoð ehf. verkfræðistofu,  
Aðalgötu 21 Sauðárkróki frá og með mánudeginum 4. mars nk.

Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Húnaþings vestra á Hvamms-
tangabraut 5 Hvammstanga kl. 11:00  þriðjudaginn 19. mars nk.
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Íbúðaeignir - Síðumúla 13, 108 Rvk. - 577 5500 - www.ibudaeignir.is

Staðarsel 8  - 111 Rvk

Opið hús - mánudaginn 4. mars milli kl. 17:30- 18:00. 

Fasteignamiðlun 

Til sölu 323,4 fm íbúðarhúsnæði, ósamþykkt íbúð og bílskúr. 
Húsnæðið er allt í skammtíma leigu með góðum leigutekjum. 
Verð 89,9 milljónir

Nánari upplýsingar veita: Davíð Ólafsson í námi. lögg.

fasteignasala í síma 896 4732 og davido@atvinnueign.is 

Halldór Már lögg.fasteignasali í síma 898 5599  

Til leigu mjög gott atvinnuhúsnæði að Vesturvör 30b, 
Kópavogi. Eignin er 389 fm og er laus.  

Nánari upplýsingar í síma 898-3420 eða 
gudmundur.orn.gudmundsson@gmail.com

Til leigu 

FAST
Ráðningar

wwwwwwwwwwww..ffffaaassssttttrraaaadddnnnniiiinnnngggaaarrr..iiiisss

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

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

Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 63.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Laugardaginn  2. mars frá 13:00 -14:00
Sunnudaginn   3. mars frá 13:00 -14:00
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
91M

RAÐHÚS

KJALARLAND 108 REYKJAVÍK

6-7 HERBERGI 257m2

ENDARAÐHÚS

BRANDUR GUNNARSSON            897 1401

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

VERÐ:
44.9M

ÍBÚÐ

LAUGARNESVEGUR 106 105 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 91m2

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

BRANDUR GUNNARSSON            897 1401
VERÐ:
145M

ATVINNUHÚS

AUÐBREKKA 1 200 KÓPAVOGUR

TIL SÖLU EÐA LEIGU 523m2

GÓÐ LOFTHÆÐ - LAUST STRAX

BRANDUR GUNNARSSON            897 1401

VERÐ:
59.5M

ÍBÚÐ 

ÁSAKÓR 10 105 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 130m2

STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON     660 4777

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

VERÐ:
61.9M

RAÐHÚS

TUNGUBAKKI 18 109 REYKJAVÍK

5 HERBERGI 154m2

GOTT OG VEL SKIPULAGT RAÐHÚS

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Þri. 5. mar. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
41.9M

ÍBÚÐ

LUNDABREKKA 2 200 KÓPAVOGUR

5 HERBERGI 107m2

GÓÐ ENDAÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Mán. 4. mar. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
79.9M

RAÐHÚS

MARÍUBAUGUR 107 113 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 202.5m2

FJÖLSKYLDUHÚS Á EINNI HÆÐ

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Mán. 4. mar. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ
TILBOÐ

ATVINNUHÚS

LYNGÁS 17 210 GARÐABÆR

ATVINNUHÚSNÆÐI/SKRIFSTOFUR/VERSLUN

HÚSEIGN Á TVEIMUR HÆÐUM

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447
VERÐ

TILBOÐ

ATVINNUHÚS

LANGIRIMI 21-23 112 REYKJAVÍK

ATVINNUHÚSNÆÐI Á JARÐHÆÐ

MEÐ INNKEYRSLUDYRUM

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

372.2m2

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
33.9M

ÍBÚÐ

ANDRÉSARBRUNNUR 6 113 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 71.8m2

MJÖG FÍN TVEGGJA HERBERGJA ÍBÚÐ

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON     844 6447

Opið hús Þri. 5. mar. frá kl. 17:00-17:30

VERÐ
TILBOÐ

ATVINNUHÚS

BERGSTAÐARSTRÆTI 52 101 REYKJAVÍK

305.5m2 GÓÐ AÐKOMA

STAÐSETT Í HJARTA REYKJAVÍKUR

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

VERÐ
TILBOÐ

EINBÝLISHÚS

BREIÐAVÍK 89 112 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 319.2m2

TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON     844 6447



Verð frá kr. 28.400.000

• Fullbúnar íbúðir án góflefna fyrir utan votrými* möguleiki að bæta gófle

við kaupverð

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

• Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

• Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

• Sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við  helstu verslunar- og þjónu

kjarna og falleg útivistarsvæði

KYNNING sunnudaginn 3. mars kl.13:00-14:00
Sýningaríbúð Jaðarleiti 2 #503

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI

Efstaleiti 27, íbúð 302
2ja herbergja
Verð kr. 39.500.000

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

FYRSTU KAUPENDUR!
ÍBÚÐIR TILVALDAR FYRIR 

FJÖLSKYLDUR
ÍBÚÐIR TILVALDAR FYRIR 

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019

efnum 

um

stu-

14:00

aí 2019

Efstaleiti 27 íb. 206
3ja herbergja
Verð kr. 59.850.000

EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Jóhanna
Fasteignasali
837 8889

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

9



Lyngás 1 E og F
210 Garðabæ

BERGLIND HÓLM

Fasteignasali

GSM: 694 4000

berglind@fstorg.is

Um er að ræða 29 íbúðir við Lyngás 1 í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja og 
4ra herbergja. Íbúðirnar á jarðhæð eru með sérinngangi og þeim fylgir 
sérafnotareitur, íbúðir á öðrum hæðum eru með góðum svölum sem 
snúa í vestur. 

Húsið er lyftuhús með lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Innréttingar og 
skápar eru frá AXIS. Öllum íbúðum er skilað með innbyggðum ísskáp. 

Fasteignasalan Torg
Garðatorgi 5, 2 hæð

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

29 ÍBÚÐIR + 
25 STÆÐI Í 
BÍLAKJALLARA

AFHENDING ÍBÚÐA MAÍ/JÚNÍ 2019

OPIÐ HÚS

NÝJAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ

Verð: 45.9 – 56.9 millj

Herb: 3-4  |   Stærð: 78,9 – 102,8 m2

Sunnudag. 3. mars

4ra
herb.

3ja
herb.

Lyngás 1E og F
kl. 15:00-16:00



Uglugata 30
270 MOSFELLSBÆ

Einstaklega vönduð og björt neðri sérhæð með bílskúr 

í nýlegu tvíbýli. Mjög gott skipulag. Sérinngangur, sér-

garður. Húsið byggt árið 2017. Granít borðplötur.

Bílskúr og sér bílastæði.

STÆRÐ: 155 fm SÉRHÆÐ      HERB: 4

67.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hafraþing 3
203 KÓPAVOGUR

Einstaklega bjart og vandað hús á einni hæð við 
Hafraþing 3. Sérsmíðaðar innréttingar og hurðir, 
frá Smíðaþjónustunni. Mikil lofthæð. Innfelld 
lýsing. Gólfhiti.

STÆRÐ: 181 fm PARHÚS      HERB: 5

94.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Flókagata 21
105 REYKJAVÍK

Gullfalleg og mikið uppgerð kjallaraíbúð á 
þessum frábæra stað. Eldhús, baðherbergi, 
þakrennur, niðurföll, gólfefni og ofnar 
endurnýjað á seinustu árum.

STÆRÐ: 71,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

39.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 37
210 GARÐABÆR

Nýja og glæsilega þriggja herbergja íbúð á 
fallegum útsýnisstað í lyftuhúsi við Holtsveg 37 
í Urriðaholti, Garðabæ.
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.

STÆRÐ: 87,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

46.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Vallakór 2c
203 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og vel skipulögð fjögurra herbergja 
íbúð á 3 hæð í lyftuhúsi við Vallakór 2c. Eigninni 
fylgir sér bílastæði í opnu bílastæðahúsi.

STÆRÐ: 125 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Boðaþing 2
203 KÓPAVOGUR

Glæsilega endaíbúð á efstu hæð ásamt 2 
stæðum í bílageymslu í vönduðu fjölbýlishúsi að 
Boðaþingi 2. Fallegt útsýni, 3,3 m lofthæð og 
26 fm þaksvalir.

STÆRÐ: 144,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

69.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Kópavogstún 12
200 KÓPAVOGUR

Glæsileg endaíbúð ásamt stæði í bílageymslu í 
fallegu og vönduðu húsi að Kópavogstúni 10-12. 
Stórar svalir og tvö baðherbergi.

STÆRÐ: 152,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

76.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Nýhöfn 7
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg íbúð á efstu hæð með fallegu 
sjávarútsýni. Nýhöfn stendur alveg við sjóinn 
í Sjálandinu. Vandaðar hnotuinnréttingar frá 
Brúnás. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 150 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

98.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    3. mars 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    3. mars 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    3. mars 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    3. mars 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    3. mars 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    3. mars 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    3. mars 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    4. mars 17:00 – 17:30



Hlíðasmári 6 
201 Kópavogur
sími 510 7900
201@fastlind.is

Allar upplýsingar veita:
Hannes Steindórsson 699 5008, hannes@fastlind.is
Gunnar Valsson 699 3702, gunnar@fastlind.is
Kristján Þórir Hauksson 696 1122, kristjan@fastlind.is 
Stefán Jarl Martin 892 9966, stefan@fastlind.is

Í SÖLU NÚNA
SUNNUSMÁRI 24–28

höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt er í þjónustu, verslanir og 

stofnbrautir. Íbúum verður gert auðvelt að lifa bílléttum lífsstíl því 

aðgengi að göngu- og hjólabrautum og almenningssamgöngum 

betra sniði.

Fyrstu heimilin í 201 Smára eru nú komin í sölu og í þessum áfanga 

standa til boða eignir sem henta öllum. Stærð íbúða er frá 63 m2, 

hagstætt eða frá 36.900.000 kr. 

Íbúðirnar eru afar vel skipulagðar og sérstaklega hugað að nýtingu 

allra rýma með áherslu á hagkvæmni og snjallar lausnir. Hönnunin 

byggist að hluta til á hugmyndum frá almenningi sem fékk tækifæri 

Fyrstu heimilin í 201 Smára eru nú komin í sölu og í þessum áfanga 

standa til boða eignir sem henta öllum. Stærð íbúða er frá 63 m2,

hagstætt eða frá 39.900.000 kr. Tilbúið til afhendingar.

Íbúðirnar eru afar vel skipulagðar og sérstaklega hugað að nýtingu

allra rýma með áherslu á hagkvæmni og snjallar lausnir. Hönnunin

byggist að hluta til á hugmyndum frá almenningi sem fékk tækifæri

OPIÐ 
HÚS

sunnudaginn 3. mars
frá kl. 13:00 - 13:30



NÝTT Á SKRÁ & OPIÐ HÚS MILLI KL 12:00 OG 12:30 SUNNUDAGINN 3. MARS 

LANDMARK fasteignamiðlun kynnir til sölu 22 
nýjar útsýnisíbúðir, 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja 

Íbúðirnar eru 22 talsins og afhendast fullbúnar án 
gólfefna en helmingi íbúðanna fylgir bílskúr. 

MOSAGATA 5-7 í Urriðaholti í Garðabæ 

Garðabær – Lyngás 1
NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Hagkvæmar 3ja og 4ra herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar
eru miðsvæðis í Garðabæ, í göngufæri frá skólum, sundlaug, íþróttasvæði og
verslun. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. Afhending í maí - júní nk.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

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

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

Ármann Þór Gunnarsson
löggiltur fasteignasali 
armann@eignamidlun.is
Sími 847 7000

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

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ LYNGÁSI 1 - LAUGARDAGINN 2. MARS, KL. 13.00 -14.00

 Nýtt 
í sölu



  

HVERFISGATA 50 – 220 HAFNARFIRÐI

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 5. MARS KL.17.15-17.45
-Einbýlishús með AUKAÍBÚÐ, tvö fastanúmer.

-Eignin er á 3. hæðum og er byggð árið 1926.

-Búið er að endurnýja töluvert í húsi.

-Tvennar svalir og skjólgóður garður.

-Miklir möguleikar, gott tækifæri á leigutekjum.

V. TILBOÐ.

Ingibjörg s. 897-6717

REYNIMELUR 88 – 107 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  3. MARS.  Kl. 16:00 - 16:30
- 3ja herb íbúð á efstu hæð

- Gott skipulag, og frábært útsýni.

- Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð.

- Stutt í alla þjónustu, skóla leikskóla og verslanir.

- Fasteignin hefur fengið gott viðhald, nýbúið að taka í gegn.

V.43.9 millj.

Siggi Fannar s. 897-5930

FRÓÐENGI 20 – 112 REYKJAVÍK 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 2. MARS kl 16:00-16:30
-142,2 fm mikið endurbætt útsýnisíbúð á 2 hæðum.

-Stofa, eldhús og borðstofa í björtu og opnu rými.

-Tvö stór svefnherbergi og tvö baðherbergi.

-Mikið útsýni og tvennar suðursvalir.

-Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.

-Stæði í bílskúr/bílageymslu og merkt stæði fyrir utan.

-Íbúð 302.

Verð 51,9 millj.                                                             Þórey, s. 663 2300

LAUFVANGUR 5 – 220 HAFNARFIRÐI 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 4. MARS kl 17:15-17:45
-109,7 fm íbúð, tvennar svalir.

-Rúmgóð og björt stofa/borðastofa, útgengt út á svalir.

-Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol. 

-Þvottahús/geymsla innan íbúðar.

-Frábær staðsetning, göngufæri við verslun og skóla.

V. 40,9 millj. 

Inga, s. 897-6717

SJÁVARGRUND 9A – 201 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 2. MARS kl 14:00-14:30
-135,5 

-Sérinngangur, sér afnotaréttur og stæði í bílageymslu.

dhús.

i og þvottahús innan íbúðar.

í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.

-Miklir möguleikar og auðvelt að bæta við svefnherb.

Verð 44,9 millj.     
Þórey, s. 663 2300

AUSTURKÓR 67 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUD. 3. MARS KL. 13:00 - 13:30
-Glæsileg 4ra herbergja 119 fm útsýnisíbúð

-Íbúðin er á 2. hæð með sérinngangi í sex íbúða húsi.

-Þrjú rúmgóð svefnherbergi.  Rúmgott þvottahús.

-23 fm svalir með einstöku útsýni.  

V. 53,5 millj. 

Sigurður 896-2312

BREIÐVANGUR 6 – 220 HAF.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3.MARS KL. 14:30 – 15:00
-4ra herbergja íbúð og bílskúr samtals 146 fm.

-þrjú góð svefnherbergi, rúmgóðar stofur

-Húsið nýlega viðgert að utan

-Baðherbergi nýlegt

-Bílskúr í bílskúrslengju sem er í útleigu.

-Þvottahús innan íbúðar.

V. 46,9 millj. 
Ásdís Rósa s: 895-7784

KIRKJUTEIGUR 27 – 105 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  3. MARS  KL. 14:00 – 14:30
-Björt 73,2 fm 2ja herb íbúð lítið niðurgrafin.

-Allir fm íbúðar eru innan íbúðar.

-Eignin er laus við kaupsamning.

-Stutt í alla þjónustu.

V.33,9 millj.

Eggert s.690-1472

SLÉTTUVEGUR 17 – 103 REYKJAVÍK 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 2. MARS kl 15:00-15:30
-69,3 fm íbúð á fyrstu hæð fyrir 55 ára og eldri.

-Björt og rúmgóð með sólskála og suðurgarði.

-Stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými.

-Svefnherbergi og baðherbergi, geymsla við íbúð.

-Líkamsræktarsalur, heitur pottur og saunaklefi.

-Veislusalur og húsvörður í húsinu

-Íbúð 103.

Verð 39,9 mkr                                                            Þórey, s. 663 2300

ÁRSALIR 3 – 201 KÓP.  

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. MARS. KL. 14:00 - 14:30
- Mjög Falleg 99,5 fm. 3ja herb. íbúð á 7. hæð með fallegu útsýni til suðurs.  

- 2 rúmgóð svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar.

- Stutt í alla þjónustu.  Sturtuklefi á baðherbergi.

- Suðursvalir sem mögulegt er að loka.

V. 49,9 millj.

Þórarinn s. 770-0309

ÞORLÁKSGEISLI 17 – 113 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3.MARS KL. 16:00 – 16:30
-4ra herbergja 121,4 fm íbúð auk stæðis í bílageymslu

-þrjú góð svefnherbergi, rúmgóðar stofur

-lyftuhús

-Stutt í gönguleiðir og útivistarsvæði

-Þvottahús innan íbúðar.

V. 48,9 millj.

Ásdís Rósa s: 895-7784
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MIÐDALUR 10 – 190 VOGUM

OPIÐ HÚS Á SUNNUDAG 3. MARS KL. 13:00-13:30.
- Vel skipulagt 153,7 fm. raðhús á einni hæð

- Þrjú svefnherbergi, góð stofa og eldhús.

- Baðherbergi með sturtu, upphengt salerni

- Baðherbergi/þvottaherbergi

- Innbyggður 31,1 fm. bílskúr 

V. 44,9 millj.

Guðrún Diljá s. 895 5181

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi

Þórey Ólafsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland 
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson
Löggiltur fast. 

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast.

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 
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5,5 fm íbúð á tveimur hæðum.5,5 fm íbúð á tveimur hæðum.

-Sérinngangur, sér afnotaréttur og stæ-Sérinngangur, sér afnotaréttur og st

-Stofa / borðstofa og stórt eldhús-Stofa / borðstofa og stórt eldhú

-Tvö til þrjú svefnherbergi og-Tvö til þrjú svefnherbergi o

-Frábær staðsetning í ba-Frábær staðsetning í 

-Miklir möguleikar olir möguleikar o

erð 44,9 milljrð 44,9 millSE
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Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirttæktæ ja og skipasali

Skógarsel 41 - laus strax

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi 
Sími: 570 4824 • Fax: 570 4820 • hakon@valfell.is

Lyfta-sérinngangur og stæði
í upphituðu bílskýli á 1. hæð beint inn. 
Falleg, björt og vel skipulögð 123,6 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi 
með sérinngangi af svalagangi. Aðkoma að húsi góð með fjölda 
bílastæða á lóð og sérbílastæði í upphituðu bílastæðahúsi 
þar sem ekið er beint inn. Aðalinngangur og andyrri húss á 
1. hæð er snyrtilegt, þar er lyfta auk þess sem gengið er inn í 
bílastæðahús. Öll sameign er snyrtileg og vel um gengin.  
Eldhús í stóru alrými, opið að hluta í stóra og rúmgóða stofu sem 
nýtist einnig sem borðstofa, úr stofu er gengið út á suðursvalir.
Innan íbúðar eru tvö stór og rúmgóð svefnherbergi, bæði með 
fataskáp. Tvískipt baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, inn af 
baði er flísalagt þvottahús. 
Í heild rúmgóð björt og snyrtileg íbúð í grónu hverfi, staðsetning 
afar góð m.t.t. fjölbreyttrar þjónustu, verslunar og samgangna.
Ásett verð 63,2 millj

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4  www.miklaborg.isg

Nánari upplýsingar veitir:

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

Mikið endurnýjuð 3ja til 4ra herb. 106 fm íbúð
Rúmlega 100 fm sérlóð út frá stofu
Nýlegt eldhús og gólfefni
Björt og falleg eign

Verð :

46,9 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 2.mars kl. 11:00 – 11:45

Jöklafold 43 
jarðhæð     112 Reykjavík

 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4  www.miklaborg.isg

Nánari upplýsingar veitir: 

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

4ra herbergja íbúð á jarðhæð
með sérinngangi
Töluvert endurnýjuð, Td nýtt ólfefni 
á alla íbúðina. Eldhús endurnýjað
2006, Baðherbergi 2015. Gluggar 
og listar endurnýjaðir á suðurhlið.
Þrjú svefnherbergi. Tvær geymslur
Notaleg 80 fm íbúð fyrir 
stækkandi fjölskyldu

Verð :

44,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 3.mars kl. 14:00 – 14:30

Bólstaðarhlíð 8
105 Reykjavík

- með þér alla leið -  

569 7000 Lágmúla 4  www.miklaborg.isg

Nánari upplýsingar veitir:

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

Fallegt og rúmgott 240,4 fm endaraðhús með bílskúr.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og fengið gott
viðhald í gengum árin.
Rúmgóðar stofur, 5 herbergi, 2 fullbúin baðherbergi

Glæsilegur garður með sólpöllum og gróðri.

Verð :

94,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 3.mars kl. 14:00 – 14:30

Hjallaland 1 
108 Reykjavík

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4  www.miklaborg.isg

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg 98 fm 3ja herbergja íbúð á 10. hæð í 
góðu fjölbýlishús, eigninni fylgir bílastæði
í bílakjallara.
Íbúðin skiptist í stofu og eldhús, sjónvarps-
horn, tvö svefnherb., baðherb. og þvottahús.

Stórbrotið útsýni!

Verð :

45,7 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 3. mars kl. 15:30 – 16:00

Hörðukór 1 
203 Kópavogur

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4  www.miklaborg.isg

Glæsilegar íbúðir með
lokuðum svölum
Sýnum samdægurs -  bókið 
skoðun
Afhending: Mars/Apríl 2019  

Verð frá : 43,9 millj.

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

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

HHHHHööööfðatorg
BrBrBrBrB íeíeíeeeíetatatatartrtrtrtúnnnún 9999- 1111  
1105105 101005 101105 ReykReykReykRReykykReReReReRe javíavíavíjavíavíkkkkk

- með þér alla leið -  

569 7000 Lágmúla 4  www.miklaborg.isg

Nánari upplýsingar veitir:

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

7,7 hektara eignarland
Skiki úr jörðinni Sandur í Kjós
(nefndur Sandslundur 16)
Landið er láglendi við rætur Sandsfjalls og 
liggur nánast að Meðalfellsvatni Samanstendur
af mýri og þurrlendi
Aðgengi í rafmagn, kalt- og heitt vatn er gott

fallegt útsýni-  Verzlun er skammt frá
Verð :

17,5 millj.

Sandslundur 

TIL LEIGU VERSLUNARHÚSNÆÐI

BANKASTRÆTI

FÍ FASTEIGNAFÉLAG // Borgartún 25 // 105 Reykjavík // www.fifasteignir.is

Til leigu glæsilegt verslunarhúsnæði á besta stað við 
Bankastræti í miðborg Reykjavíkur
Húsnæðið sem er 811 fm. skiptist upp í opið verslunarrými með mikilli 
lofthæð og stórum sýningargluggum á jarðhæð. Á neðri hæð er viðbótar 
verslunarrými með góðu aðgengi ásamt lager og starfsmannaaðstöðu.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 692 0900 eða netfanginu 
fifasteignir@fifasteignir.is   



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 Jóhan-
nesdóttir
Viðskiptafræðingur,
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

Úlfarsfell
Esjan

Skálafell

GLÆSILEGAR 
ÍBÚÐIR FYRIR 50+ ... 
• 2ja – 3ja herb. / 79-148m2
• Stór og björt alrými 42,2 - 73,4m2
• Svalir eða verönd sérnotasvæði
  Flestar íbúðir með suðursvölum 
  Penthouse íbúðir eru með 
  27,8 - 41,3m2 útisvæði/svölum 
• Útsýni að óspilltri náttúru
• Þvottahús inn af öllum íbúðum
• Bílageymsla
• Lyfta úr bílageymslu
• Loftræsting
• Parket og flísar á gólfum
• Vandaðar innréttingar 
• Vönduð AEG tæki í eldhúsi
 

VIÐ NÁTTÚRUNA ... 
Náttúran allt um kring býður upp 
á göngutúra, gönguskíði, hjólreiðar, 
stangveiði og fleira:
• Elliðavatn
• Heiðmörk
• Guðmundarlundur
• Vífilsstaðavatn

Í HVERFINU ... 
• Kórinn, íþróttahöll Kópavogs
• Heimsendi, hesthús, reiðhöll 
 og keppnissvæði
• Boðinn, þjónustumiðstöð Kópavogs
• Krónan, apótek, bakarí og fleira 

INNAN 5 KM ... 
Helstu verslana- og þjónustukjarnar 
höfuðborgarsvæðisins:
• Smáralind
• Lindahverfi
• Dalvegur 
• Mjóddin
Líkamsræktin og sportið:
• Salarlaug
• Reebook Fitness
• World Class
• Golfvellir GKG 

Hengill
Vífilsfell og 
Bláfjöll

Boðaþing 14-16, Kópavogi
Glæsilegar íbúðir fyrir 50+

Frábær staðsetning við náttúruna 
og einstakt útsýni. 

Garðar Hólm, fasteignasali, 
sími: 899 8811, gh@trausti.is

Má bjóða þér íbúð við náttúruna?
GÓÐAN DAGINN

Þjónustumiðstöðin
Boðaþingi

Elliðavatn

Heiðmörk

OPIÐ HÚS
BOÐAÞINGI 14-16, KÓPAVOGI

SUNNUDAGINN KL. 13:00-14:00

ÞRIÐJUDAGINN KL. 17:00-18:00

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
5. MARS KL. 17:30 - 18:00
Falleg og  vel skipulögð 2ja
herbergja 65,1 fm íbúð á 1. hæð
í fallegu fjölbýlishúsi með sér-
garði. Útgengt er á hellulagða
verönd frá stofu/borðstofu. Góð
og björt íbúð í snyrtilegu húsi.
Upplýsingar veitir:
Garðar Hólm löggiltur
fasteignasali í síma 899-8811

Verð: 34,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN  
7. MARS KL. 17:00 - 17:30
Björt 93 fm. 4ra herbergja  efri
hæð í risi með sérinngangi og
sérgarði. Fallegt útsýni.  Eignin
hefur öll verið endurnýjuð.
Skólp hefur verið endurnýjað
ásamt dreni og þak yfirfarið.
Eignin er laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir: Kristján
Baldursson löggiltur
fasteignasali í síma 867-3040
Verð: 48,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Flyðrugrandi 8 – 107 Reykjavík Sogavegur 172 – 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
4. MARS KL. 17:00 - 17:30. 
Glæsilegt 3ja herb.
119,8 fm raðhús á einni hæð
með bílskúr.  Húsið stendur við
þjónustumiðstöð Hrafnistu.
Bílskúr er notaður sem
sjónvarpsherbergi og geymsla
í dag.  Garður er bæði fyrir
framan og aftan húsið.
Upplýsingar veitir: Garðar
Hólm löggiltur
fasteignasali í síma 899-8811
Verð: 69,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
4. MARS KL. 18:00 - 18:30. 
Fallegt, vandað og  vel skipu-
lagt 4ra herb. 143 fm raðhús á
einni hæð á einum vinsælasta
stað Kópavogs. Garður er
glæsilegur með verönd og
hellulögðu plani.
Upplýsingar veitir: Garðar
Hólm löggiltur
fasteignasali í síma 899-8811

Verð: 74,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Jökulgrunn 24 – 104 Reykjavík Hveralind 3 – 201 Kópavogur



Sérsmíðaðar innréttingar og granít á borðum
Stórar ítalskar 60x60 flísar á öllum gólfum ásamt gólfhita
AEG heimilistæki og LED lýsing innan- og utandyra í öllum eignum
Jarðhæðinni fylgir 58 m2 sólpallur og efri hæðinni fylgja 55 m2 
þaksvalir

Húsanes kynnir:

STÓRGLÆSILEG TVÍBÝLISHÚS
að Leirdal 23-27 í hjarta Dalshverfis í Reykjanesbæ.

Einu sérhæðirnar með bílskúr og stórri verönd í boði á Suðurnesjum!
Aðeins um 15 mín. akstur frá Hafnarfirði.

Stærðir: 106 m² án bílskúrs og allt að 156 m² með bílskúr
Verð frá 47 millj.

Fullbúnar lúxuseignir með öllum gólfefnum – hægt að fá heitan pott með öllum eignum:

Fleiri myndir og sölulýsingu má finna á www.husanes.is

Garður fullfrágenginn og hægt að fá heitan pott með öllum eignum
Bílastæði hellulögð með hitalögn í gönguleið ásamt upplýstum 
blómakerjum og náttúrustein
Eignirnar eru fjögurra herbergja

Möguleiki á viðbótarfjármögnun eða kaupleigu hjá seljanda.
Nánari upplýsingar má finna á www.husanes.is eða hjá Eignasala.is í síma 420-6070 (eignasala@eignasala.is) 

og Sigrúnu Sig. hjá Þingholti í síma 773-7617 (sigrun@tingholt.is)

Halldór Ragnarsson
Byggingarstjóri og annar eigenda Húsanes

„Þetta eru sérstaklega 
vandaðar eignir.“

Sölusýning lau. og sun.

 2. og 3. mars kl. 13-15.


