
Fasteignamiðlun Grafarvogs óskar að ráða löggiltan fast-
eignasala. Viðkomandi þarf að vera drífandi og geta unnið 
sjálstætt auk þess að vera góður í mannlegum samskiptum. 
Fullum trúnaði er heitið. Umsóknir sendist á stella@fmg.is

Löggiltur fasteignasali óskast

www.intellecta.is

Bókhald
Byggingafyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða bókara. Helstu verkefni eru færsla bókhalds, 
launavinnsla, afstemmingar, vsk. uppgjör og önnur tilfallandi verkefni. Viðkomandi þarf að vera 
skipulagður, nákvæmur og hafa góða þekkingu á bókhaldi. Þekking á DK bókhaldskerfi er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2019.

Sjá nánar á www.intellecta.is

Traust fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu
óskar eftir að ráða starfsmann í 

bókhaldsstarf.

Starfið felur í sér innheimtu og gjaldkerastörf
Þekking á DK viðskiptahugbúnaði er æskileg.
Umsóknarfrestur er til og með 20. mars n.k.

Vinsamlega sendið inn umsóknir á atvinna@frettabladid.is 
merkt ,,Bókhald-0903“

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

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

participate in the Internal Market of the European Union.

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

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

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

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

competitiveness of the States. 

ESA is based in Brussels. It currently employs 80 staff members of 19 nationalities.  ESA is led by a

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

participating EFTA States.

ESA is recruiting a Legal Officer in the Internal

Market Affairs Directorate (IMA), to work in the field

of transport. The successful candidate will be

assigned responsibility for general surveillance

work and case handling regarding the implementa-

tion and application of EEA law relating to transport

(safety, security, freedom to provide services and

establishment) in the participating EFTA States

(Iceland, Liechtenstein, and Norway). 

The successful candidate will join the IMA

Directorate, which is responsible for monitoring the

EEA EFTA States to ensure that they comply with

their obligations in the field of internal market law.

This position sits within the Transport Unit of the

Directorate.

For this position, in light of the make-up of the

team and operational needs, we are looking for an

experienced transport lawyer, with at least 3-5

years’ experience from the public and/or private

sector. Experience with security audits in an inter-

national context would be advantageous but is not

essential. As the successful candidate will be

required to handle legal and other documentation

in Norwegian, Norwegian language skills are essen-

tial for this position. 

Tasks will include examination of complaints, legal

conformity assessments, drafting of decisions,

opinions and reports, and may include participation

in aviation and maritime security inspections.

Depending on the overall needs of the Authority, the

responsibilities may be changed to cover other gen-

eral or specific issues relating to EEA law.

Legal Officer – Security Inspector 

JOB REFERENCE 10/2019

Deadline for applications:
31 March 2019 (midnight CET)

Start date: September 2019

For full details of this position and

to apply, please visit:

https://jobs.eftasurv.int

Yfirmaður fiskivelferðar (Fish Health Manager)

Laxar Fiskeldi ehf. er fyrirtæki sem stundar 
laxeldi á Íslandi. Fyrirtækið er að meirihluta 
í eigu Måsøval Eiendom, sem er norskt 
fjölskyldufyrirtæki sem hefur 45 ára reynslu 
af laxeldi. 

Fyrirtækið rekur tvær seiðaeldisstöðvar að 
Bakka og Fiskalóni í Ölfusi auk þess sem 
landstöð er starfrækt í Þorlákshöfn. Auk 
þess eru Laxar Fiskeldi með sjókvíaeldi í 
Reyðarfirði þar sem fyrirtækið hefur leyfi 
til að framleiða allt að 9.000 tonn af laxi í 
sjókvíum á þremur stöðum en fyrirhuguð 
framleiðsla félagsins á Austfjörðum til 
lengri tíma litið mun nema um 25.000 
tonnum.

Grundvallarhugsun Laxar Fiskeldi er að 
reka eldisfyrirtæki þar sem þekking er í 
fyrirrúmi en jafnframt fjárhagslegur styrkur 
til að takast á við erfiðleika.

Aðalskrifstofa Laxar Fiskeldi er í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í 
síma 512 1225 og einnig Jens Garðar Helgason, framkvæmdastjóri (jens@laxar.is)  í síma 899-4348. Umsóknarfrestur er 
til og með 25. mars 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf, bæði á ensku, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni:

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

Nánari upplýsingar um fyrirtækið 

má finna á www.laxar.is
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Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með 
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf 
og þjónustu. Við leggum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi. 

Sótt er um störfin á ráðningarvef Icepharma: www.icepharma.is / Um Icepharma / Atvinna 
Umsóknarfrestur er til 19. mars 2019. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störf hjá Icepharma. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga.

Viðskiptastjóri á Heilbrigðissviði

Helstu verkefni og starfssvið
• G

Hæfnikröfur
•

Icepharma leitar að metnaðarfullum og 
drífandi einstaklingum í spennandi störf 

Bókarastarf á Fjármálasviði

Helstu verkefni og ábyrgð Hæfnikröfur

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá
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Vinnustaðaeftirlit

Skipta réttindi launþega á 
vinnumarkaði þig máli?

Capacent — leiðir til árangurs

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13036 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Iðnmenntun er skilyrði.
Þekking á íslenskum vinnumarkaði.
Tungumálakunnátta, íslenska, enska, pólska og/eða rússneska.
Öryggisvitund.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum.
Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt.
Almenn tölvukunnátta.
Bílpróf.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·

·

·
·

Umsóknarfrestur

17. mars  

Helstu verkefni:
Vinnustaðaheimsóknir bæði á höfuðborgarsvæðinu og 
landsbyggðinni.
Skipulag vinnustaðaheimsókna um allt land í samstarfi við aðra 
vinnustaðafulltrúa.
Byggja upp og efla markvisst vinnustaðaeftirlit og samstarf við aðra 
vinnustaðafulltrúa.
Samskipti við þá aðila er fara með málefni vinnumarkaðarins.
Skráning og eftirfylgni.

Iðnaðarmannafélögin á Stórhöfða auglýsa eftir öflugum fulltrúa í vinnustaðaeftirlit, með góð tök á pólsku eða rússnesku, til að standa vörð um 
réttindi launþega á vinnumarkaði og tryggja að aðstæður á vinnustöðum séu í samræmi við lög og reglur. Markmið starfsins er að koma í veg fyrir 
að brotastarfsemi festi rætur á félagssvæðum stéttarfélaganna. Um er að ræða 100% starf, starfsstöð er á Stórhöfða 31, 110 Reykjavík.

Vegagerðin vinnur að öruggum og greiðum samgöngum í þágu 
samfélagsins alls. Vegagerðin vinnur að uppbyggingu  
samgöngukerfisins með lagningu vega og þjónustu við vegakerfi 
landsins, þróun almenningssamgangna og samþættingu  
mismunandi samgönguforma.

Nú vantar okkur öflugan forstöðumann fjárhagsdeildar til að taka 
þátt í þessu verkefni með okkur. 

Starfsmenn fjárhagsdeildar starfa víðsvegar um landið en starf 
forstöðumanns er í Reykjavík.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•  Háskólamenntun á sviði fjármála  
•  Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
•  Farsæl og árangursrík reynsla af stjórnun 
•  Reynsla og þekking í uppgjörum og bókhaldi
•  Góð færni í framsetningu fjármálaupplýsinga  
•  Reynsla af breytingastjórnun 
•  Framúrskarandi samskiptafærni
•  Frumkvæði, metnaður og fagmennska í starfi
•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
•  Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku 

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt 
báðum kynjum. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi 
stéttarfélags og umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2019. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Ruth Elfarsdóttir  
framkvæmda stjóri fjármálasviðs (ruth.elfarsdottir@vegagerdin.is) 
og Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir mannauðsstjóri  
(sigurbjorg.helgadottir@vegagerðin.is) og í síma 522 1000

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
fram kemur rökstuðningur um hæfi til að gegna umræddu starfi. 
Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið starf@vegagerdin.is  

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu  
hefur verið tekin.

Forstöðumaður 
fjárhagsdeildar hjá 
Vegagerðinni Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir

Skólameistari  
Menntaskólans í Kópavogi 

Menntaskólinn í Kópavogi er opinber framhaldsskóli sem var stofnaður árið 1973.
Skólinn starfar samkvæmt áfangakerfi og býður upp á nám til stúdentsprófs á bóknámsbrautum auk 
þess að vera miðstöð kennslu í hótel- og matvælagreinum og starfrækja ferðamála- og leiðsögunám 
í kvöldskóla. Starfsmenn skólans eru að jafnaði tæplega 100 og fjöldi nemenda í dagskóla eru um 
900. 

Starfssvið 
Skólameistari veitir skólanum forstöðu. Hann stjórnar daglegum rekstri og starfi skólans og gætir 
þess að skólastarfið sé í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá og önnur gildandi fyrirmæli á 
hverjum tíma. Hann ber ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar og að henni sé fylgt og hefur frumkvæði að 
gerð skólanámskrár og umbótastarfi innan skólans. Skólameistari gegnir mikilvægu hlutverki í mótun 
skólastarfs á grundvelli laga og aðalnámskrár framhaldsskóla og mikilvægt að umsækjendur hafi 
skýra framtíðarsýn hvað þetta varðar.

Hæfni- og menntunarkröfur:
• Skólameistari skal hafa starfsheitið framhaldsskólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða 
kennslureynslu á framhaldsskólastigi. 
• Umfangsmikil stjórnunarreynsla, leiðtoga- og samskiptahæfni. 
• Reynslu af stefnumótunarvinnu, hæfileiki til nýsköpunar og að stýra breytingum.
• Þekking og reynsla af stjórnsýslu er mikilvæg.
• Þekking af fjármálum og rekstri er nauðsynleg. 

Umsóknir
Umsóknir með greinargerð umsækjenda um framtíðarsýn fyrir Menntaskólann í Kópavogi út frá 
faglegum og rekstrarlegum áherslum í skólastarfi með upplýsingum um núverandi starfsheiti um-
sækjenda ásamt ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu hafa borist mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu, Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavík eða á netfangið mrn@mrn.is, fyrir dagslok 
þriðjudaginn 30. apríl 2019. 

Við ráðningar í störf hjá mennta- og menningarmálaráðuneyti er tekið mið af jafnréttisáætlun ráðu-
neytisins.

Nöfn allra umsækjenda verða birt á vef ráðuneytisins að loknum 
umsóknarfresti og verða umsóknir þar sem óskað er nafnleyndar 
ekki teknar til greina. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Anna María Urbancic rekstrarstjóri í mennta- og menningarmálaráðuneyti.

Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins.
Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2019.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 9. mars 2019.

ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 L AU G A R DAG U R   9 .  M A R S  2 0 1 9



 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Leitað er að drífandi aðila með áhuga og skilning á því umhverfi sem Félagsbústaðir starfa í. Framkvæmdastjóri 
þarf að hafa metnað til að ná árangri og hæfileika til að leiða öflugan hóp starfsmanna inn í framtíðina.

FÉLAGSBÚSTAÐIR ÓSKA EFTIR AÐ RÁÐA 
FRAMKVÆMDASTJÓRA

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur Félagsbústaða

• Ábyrgð á fjármálum og fjármögnun

• Þátttaka í stefnumótun í samstarfi við stjórn

• Áætlanagerð

• Upplýsingagjöf til stjórnar

• Samskipti og samstarf við stofnanir og aðra 
hagaðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,  

meistarapróf skilyrði

• Víðtæk stjórnunarreynsla, m.a. á sviði opinberrar 
stjórnsýslu

• Reynsla á sviði velferðar- og félagsmála æskileg

• Þekking og reynsla af starfsemi sveitarfélaga

• Færni í mannlegum samskiptum

• Skilningur á hlutverki Félagsbústaða

Nánari upplýsingar veitir:

Sverrir Briem, 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá  
og kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars nk.

Félagsbústaðir hf. sinna lögbundnu verkefni á sviði húsnæðismála fyrir hönd Reykjavíkurborgar en sveitarfélög bera ábyrgð á fjölbreyttri 
félagsþjónustu við íbúa sína. Hlutverk Félagsbústaða hf. er rekstur og útleiga á félagslegu húsnæði, byggingarstarfsemi, kaup og sala 
fasteigna, umsýsla og viðskipti með lausafé, lánastarfsemi og ýmis fjármálastarfsemi auk annars er tengist starfsemi félagsins. Markmið 
félagsins er að starfa í þágu almannaheilla samkvæmt félagslegum markmiðum sem eigandinn, Reykjavíkurborg, setur og skal öllum 
hagnaði félagsins, þ.m.t. uppsöfnuðum hagnaði í formi eignamyndunar, einungis ráðstafað í þágu þessa markmiðs félagsins.

Nánari upplýsingar um félagið og starfsemi þess má finna á heimasíðunni www.felagsbustadir.is

Staða forseta fræðasviðs er fullt starf og felur meðal annars í sér yfirumsjón 
með allri starfsemi, rekstri og stefnumörkun í málefnum fræðasviðsins í sam-
ræmi við stefnu Háskólans á Akureyri. Næsti yfirmaður er rektor háskólans.

Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf 1. ágúst 2019. 

Við Háskólann á Akureyri er laus til umsóknar staða 

forseta hug- og félagsvísindasviðs

Umsóknir og fylgigögn skal senda á rafrænu formi á netfangið starfsumsokn@unak.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eyjólfur Guðmundsson rektor Háskólans á Akureyri.
Fyrirspurnir skal senda á netfangið rektor@unak.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2019

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um laus störf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Umsækjendur skulu uppfylla almenn hæfisskilyrði sem háskólakennarar á vettvangi þeirra

fræða sem kennd eru á fræðasviðinu og hafa þekkingu og reynslu af háskóla- og/eða rann-
sóknastarfi.

• Góð samstarfshæfni og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum eru skilyrði.
• Reynsla af rekstri, stjórnun og stefnumótun er skilyrði.
• Áhugi á stjórnendahlutverkinu er nauðsynlegur sem og metnaður til að leggja sig fram í 

slíku hlutverki.
• Hæfileiki til að móta og miðla framtíðarsýn og byggja upp og leiða teymi akademískra 

starfsmanna eru skilyrði.
• Doktorspróf er skilyrði, æskilegt er að prófið sé á vettvangi viðkomandi fræðasviðs.
• Góð tök á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.

Helstu fylgigögn með umsókn eru:
• Greinargerð umsækjanda um helstu áherslur í starfi forseta fræðasviðsins og sýn umsækj-

anda á hvernig viðkomandi muni móta fræðasviðið til framtíðar (hámarkslengd þrjár síður).
• Náms- og starfsferilskrá.
• Staðfest afrit af prófskírteinum.
• Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjenda eftir því sem við á.
• Ritaskrá ásamt skýrslu um vísindastörf og þær fræðilegu ritsmíðar sem umsækjandi telur

vera sín bestu verk (allt að fimm ritum). Ef umsækjandi er meðhöfundur að innsendu verki 
skal hann gera grein fyrir sínu framlagi til verksins.

www.unak.is/lausstorf
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Auglýsinguna í heild má finna á unak.is/lausstorf

Rekstrarstjóri SVA 
og ferliþjónustu
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Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að 
ráða rekstrarstjóra hjá SVA og ferliþjónustu. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
• Daglegur rekstur og umsjón með þjónustu SVA og ferli- 

þjónustu.
• Fer með verkstjórn SVA og ferliþjónustu.
• Gerð vaktaskýrslna, uppsetning vaktarúlla í vinnustund og 

utanumhald um breytingará vöktum.
• Samstarf og samskipti við hagsmunaaðila sem að mála-

flokkunum koma.
• Stefnumótun og þróunarvinna innan málaflokksins.
• Gerð og framkvæmd rekstrar- og fjárhagsáætlana ásamt 

forgangsröðun verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Gerð krafa um háskólamenntun á sviði viðskipta, rekstrar 

eða sambærilegri menntun sem nýtist í starfi.
• Meirapróf og rútupróf kostur.
• Reynsla af verkstjórn æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking á SAP bókhaldsforitinu, One System skjala- 

kerfinu, Vinnustund og Vakakerfi í ferliþjónustu kostur.
• Lipurð í samskiptum og þjónustulund.
• Frumkvæði, skipulögð og sjálfstæð vinnubragða. 
• Vilji til nýsköpunar og innleiðingu nýrra hugmynda og 

vinnubragða. 
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott 

orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan 
hans samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Ak-
ureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2019
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Við hjá Bauhaus leitum að kröftugu starfsfólki með ríka samskiptahæfileika.

Starfið felur í sér ráðgjöf og sölu á málningu auk tengdra vara.

Helstu verkefni eru sala og þjónusta við viðskiptavini. 

Umsækjendur þurfa að búa yfir ríkri þjónustulund og 
samskiptafærni. Einstaklingar á öllum aldri eru hvattir til að 
sækja um. Reynsla af sölu- og /eða þjónustustörfum er mikill 
kostur, þó ekki skilyrði.

Vaktstjórinn sinnir upplýsingagjöf til viðskiptavina, stýrir öðrum 
starfsmönnum þjónustudeildar og sér um uppgjör og frágang  
og þarf að taka á sig nokkra ábyrgð.

FRAMTÍÐARSTARFSMAÐUR  
Í MÁLNINGARDEILD  

SUMARSTARFSMENN  
Í ALLAR DEILDIR  
HLUTA- OG HEILSDAGSSTÖRF 

VAKTSTJÓRAR Á 
ÞJÓNUSTUBORÐ Í HLUTASTARF 

Hæfniskröfur
• Reynsla af sambærilegu starfi

• Iðnmenntun og/eða reynsla af málningarvinnu kostur

• Góðir samskiptahæfileikar

• Aldurstakmark 20 ára

Hæfniskröfur
• Reynsla af þjónustustörfum

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Góðir samskiptahæfileikar

• Aldurstakmark 18 ára

Nánari upplýsingar veita:

Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir, yrsa@hagvangur.is

Rannveig Jóna Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars nk.

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og rekur fleiri en 260 verslanir í 19 
löndum. Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða.

Opnunartími BAUHAUS er frá kl. 8-19 virka daga og 10-18 um helgar. 

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað
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Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á lyfurum og dráttarvélum. 
Íslyft ehf hefur haft mesta markaðshlutdeild í sölu á lyfturum sl. 25 ár.

Við auglýsum eftir góðum manni/konu til starfa á varahluta- 
lager. Starfið er mjög fjölbreytt og krefst þokkalegrar tölvu- 
kunnáttu, ensku í töluðu og rituð máli auk þekkingar á vélum, 
sérstaklega landbúnaðartækjum.

Íslyft & Steinbock þjónustan er búin að vera starfandi síðan 
1972. Íslyft hefur verið markaðsleiðandi í sölu á Linde lyfturum 
og vöruhúsatækjum síðastliðin 20 ár.

Íslyft er m.a. með umboð fyrir Linde, John Deere, Avant, Merlo 
og Combilift.

Íslyft er öruggur og skemmtilegur vinnustaður og hvetjum við 
þig til að sækja um.

Umsóknir sendist á netfangið islyft@islyft.is

Framtíðarstarf hjá öruggu fyrirtæki.

Starfsmaður óskast 
á varahlutalager

Vesturvör 32 - 200 Kópavogur

Skurðhjúkrunarfræðingur
Handlæknastöðin Glæsibæ, óskar eftir að ráða 

skurðhjúkrunarfræðinga til starfa. 
Fullt starf eða hlutastarf kemur til greina.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
atvinna@handlaeknastodin.is fyrir 15. april nk.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Einarsdóttir  deildarstjóri á 
gudrun@handlaeknastodin.is

Handlæknastöðin hefur starfrækt skurðstofur frá árinu 1984.  

Við stöðina starfa um 40 læknar ásamt 16 manna starfsliði skipað 

hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og aðstoðarfólki. Árlega eru 

rúmlega 7.000 skurðaðgerðir framkvæmdar á Handlæknastöðinni.

Handlæknastöðin · Álfheimar 74 · 104 Reykjavík  
sími: 535 6800 · www.handlaeknastodin.is

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.

  
Sálfræðingur - Heilsugæslan Grafarvogi 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar 50% starf sálfræðings 
við sálfræðiþjónustu fyrir fullorðna 18 ára og eldri hjá Heilsugæslunni Grafarvogi.  

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2019.

Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum ásamt hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, 

Helstu verkefni og ábyrgð
  Sálfræðiþjónusta fyrir einstaklinga 

 

 
 
 
 
  sálfræðiþjónustu í heilsugæslu
  

 
 

Hæfnikröfur
 
  

 

 
  sálfræðiþjónustu í heilsugæslu
 
 
 

 
  Góð íslenskukunnátta skilyrði 
 

Nánari upplýsingar

  
 

  

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun
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Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2019.
Nánari upplýsingar veitir Valka Jónsdóttir mannauðsstjóri, sími: 563-9300, 

netfang: mannaudur@landsnet.is. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um 

starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg 

starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 

rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

VILTU LÁTA LJÓS ÞITT SKÍNA?

Við leitum að stjórnanda reksturs flutningsvirkja

Við leitum að frábæru samstarfsfólki í okkar lið. Okkur vantar tvo drífandi leiðtoga með brennandi áhuga á því að 

tryggja framúrskarandi undirbúning að framkvæmdum og tryggja öruggan rekstur flutningskerfis okkar. Síðast en 

ekki síst leitum við að öflugum verkefnastjóra í okkar fjölbreyttu framkvæmdaverkefni sem fram undan eru. 

Nánari upplýsingar um okkur eru að finna á www.landsnet.is og á samfélagsmiðlum.

Sjáðu hvað við gerum til að halda ljósunum logandi.

Við vinnum fyrir þig
Við erum þjónustufyrirtæki – við vinnum fyrir þig í takt við samfélagið og höfum sett 

okkur það markmið að tryggja örugga afhendingu á raforku til framtíðar.  Við viljum 

vera eftirsóknarverður vinnustaður þar sem umhyggja og öryggi er haft í hávegum.  

Þannig sköpum við  góðan vinnustað með spennandi verkefnum, með gildin okkar – 

samvinnu, ábyrgð og virðingu – að leiðarljósi.

– sem ber ábyrgð á rekstri tengivirkja og raflína okkar um allt 

land. Stýrir og ber ábyrgð á mannauði einingar, áætlanagerð 

og undirbúningi verkefna sem unnin eru við flutningsvirkin 

ásamt umsjón með rekstrarsamningum.

Við leitum að stjórnanda vegna undirbúnings framkvæmda
– sem ber ábyrgð á að allir ferlar við undirbúning 

byggingaframkvæmda séu uppfylltir, bæði ferli innan okkar 

fyrirtækis og samfélagsins. Stýrir og ber ábyrgð á áætlanagerð, 

mannauði einingar og undirbúningi verkefna ásamt eftirfylgni 

áætlana og upplýsingagjöf.

Við leitum að verkefnastjóra í framkvæmdateymið okkar

– sem leiðir verkefni við uppbyggingu og endurnýjun 

flutningskerfisins frá undirbúningi, í gegnum útboðshönnun, 

verksamninga og verklega framkvæmd. Ber ábyrgð á áætlunum 

verkefnis og eftirfylgni þeirra. 

Ef þú ert með háskólapróf í verkfræði eða sambærilega 

menntun, með reynslu af stjórnun og rekstri, tæknilega þekkingu 

á sviði raforku, öryggis- og umhverfisvitund og auðvitað 

framúrskarandi samskiptafærni, frumkvæði og drifkraft þá erum 

við mögulega að leita að þér.

Ef þú ert með háskólapróf sem nýtist í starfið, með reynslu af 

stjórnun, rekstri og verklegum framkvæmdum, hefur þekkingu 

á skipulagsvinnu sveitarfélaga og býrð auðvitað yfir 

framúrskarandi samskiptafærni, frumkvæði og drifkrafti þá 

erum við mögulega að leita að þér.

Ef þú ert með háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem verkfræði

eða tæknifræði, með góða reynslu og þekkingu á verkefnastjórnun

og verklegum framkvæmdum, með reynslu af öryggis- og 

umhverfismálum og auðvitað framúrskarandi samskiptafærni, 

frumkvæði og drifkraft, þá erum við mögulega að leita að þér. 

Langar þig að ganga til liðs við okkur?



Skólastjóri Giljaskóla 
á Akureyri
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Staða skólastjóra Giljaskóla á Akureyri er laus til umsóknar. 
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. maí 2019.

Giljaskóli hóf starfsemi árið 1995. Fjöldi nemenda er um 390 í 
1.-10. bekk og starfsmenn rúmlega 70. Í skólanum er sérdeild 
fyrir börn með þroskahömlun. Framsækni hefur einkennt 
starf skólans sem hefur verið í fararbroddi s.s. í upplýsinga- 
tækni, námsmati og list- og verknámi. Nánari upplýsingar 
um skólann er að finna á www.giljaskoli.is

Skólastjóri er faglegur leiðtogi sem þarf að fylkja liði um 
stefnu skólans og árangursríka starfshætti. Leitað er að  
bjartsýnum og lausnamiðuðum einstaklingi með mikinn 
metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur 
áherslu á velferð og framfarir nemenda í góðu samstarfi við 
starfsfólk og foreldra. Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á dag-
legum rekstri, mannauðsmálum og annarri starfsemi skólans 
og að skólastarf sé í samræmi við lög og reglugerðir. 

Menntunarkröfur:
•  Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið 

grunnskólakennari
•  Meistarapróf sem nýtist í starfi er kostur
• Viðbótarmenntun í skólaþróun og/eða stjórnun er æskileg

Hæfnikröfur:
•  Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar 
  í skólastarfi
•  Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og/eða reksturs 

grunnskóla
•  Reynsla af vinnu í lærdómssamfélagi
•  Reynsla af mannauðsmálum og hæfni í starfsmanna- 

stjórnun
•  Frumkvæði og samstarfsvilji
•  Góðir skipulagshæfileikar
•  Lipurð og færni í samskiptum
•  Gerð er krafa um vammleysi s.s. að vera með gott orðspor 

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 22. mars 2019

FÉLAGSRÁÐGJAFI ÓSKAST
Á FJÖLSKYLDUSVIÐ GARÐABÆJAR

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Fjölskyldusvið Garðabæjar óskar eftir að ráða félagsráðgjafa til starfa í barnavernd. 
Um er að ræða 100% starfshlutfall.
 
Helstu verkefni:
• Vinnsla barnaverndarmála
• Bakvaktir í barnavernd
• Ráðgjöf við foreldra og börn, m.a. PMTO meðferð og námskeið
• Samtarf við leik- og grunnskóla og aðrar stofnanir

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Reynsla af barnaverndarstarfi
• Menntun í PMTO æskileg 
• Jákvæðni, góðir samstarfshæfileikar og færni í mannlegum samskiptum
• Geta til að vinna sjálfstætt ásamt skipulögðum vinnubrögðum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. maí 2019.
Umsóknarfrestur er til og með 17. mars 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildigunnur Árnadóttir, 
yfirfélagsráðgjafi í tölvupósti á hildigunnur@gardabaer.is.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Félagsráðgjafafélags Íslands.

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

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

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 

Einnig önnur tilfallandi verkefni.

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

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

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

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

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

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

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

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

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur á efnahagssviði

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

Starfið felur í sér vinnu við mælingu og útreikning verðvísitalna og annarrar verðtölfræði. 
Starfsmaðurinn mun auk þess vinna að þróun á aðferðafræði og framsetningu efnis. Starfið 
felur einnig í sér samskipti við gagnaveitendur, þjónustu við notendur og kynningu á aðferða-
fræði. Viðfangsefnin eru fjölbreytt og fela í sér samskipti við innlenda og erlenda aðila.

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í verkfræði, tölfræði, stærðfræði, hagfræði eða skyldum greinum.
• Þekking á vísitölufræðum er kostur
• Reynsla á vinnslu gagnagrunna (t.d. SQL)
• Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og góð tölvukunnátta
• Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
• Góðir greiningarhæfileikar og rökhugsun
• Nákvæmni og einbeiting
• Frumkvæði og agi
• Reynsla af skrifum og framsetningu efnis

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2019 og skulu umsóknir berast í pósti á: Starfsumsókn,  
Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til 
starfa í vísitöludeild.

 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. 



Sérfræðingur 
í tollendurskoðunardeild
Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks sem hefur það að markmiði að veita góða og skilvirka þjónustu og standa 
vörð um hagsmuni almennings og atvinnulífs. Lögð er áhersla á símenntun starfsmanna, heilsueflingu og góðan aðbúnað.

Starf sérfræðings í tollendurskoðunardeild felur m.a. í sér:
• Endurskoðun á tollskýrslum
• Gerð úrskurða
• Svörun andmæla
• Erlend samskipti
• Skýrslugerð
• Tölfræði
• Verkefnastjórnun

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.  Til dæmis viðskipta-

fræði (reikningshald og endurskoðun), lögfræði, viðskipta- 
lögfræði og hagfræði. Góð þekking á bókhaldi æskileg. 

• Greiningarhæfileikar 
• Talnalæsi

• Geta til að breyta gögnum í verðmætar upplýsingar
• Samskiptafærni
• Geta tjáð sig í ræðu og riti 
• Yfirsýn, frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og skipulags- 

hæfileikar
• Færni til að nýta sér upplýsingatækni við úrlausn flókinna 

verkefna t.d. með:
• Gagnamótun með Microsoft verkfærum: 
   Excel (Pivot töflur og gröf), Access, Word
• Power BI - Skýrslur og mælaborð
• R – tölfræðiúrvinnsla
• Business Intellligence tól, t.d. Tableau

• Góð enskukunnátta er áskilin
• Kunnátta í Norðurlandamáli æskileg

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna og BHM. 

Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um 
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. 

Starfið hentar jafnt konum sem körlum. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst 

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla er laus staða 
umsjónarkennara á yngsta stigi og 

staða sérkennara.

Vegna forfalla vantar umsjónarkennara á yngsta stig og  
sérkennara við Sunnulækjarskóla á Selfossi.

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

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

Umsóknarfrestur er til 18. mars 2019.

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

Skólastjóri

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
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HRAUNBÚÐIR VESTMANNAEYJUM

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR ÓSKAST Í 
SUMARAFLEYSINGAR

Á hjúkrunar- og dvalarheimilið Hraunbúðir í Vestmannaey-
jum vantar 100 % stöðugildi hjúkrunarfræðings frá 1. júní til 
31. ágúst í sumarafleysingar.     

Helstu verkefni
• Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samráði 

við hjúkrunarforstjóra og bera ábyrgð á meðferð

Hæfniskröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Jákvætt viðhorf, frumkvæði og góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
• Umsóknarfrestur er til 22.03.2019
• Laun skv. kjarasamningum sambands íslenskra sveitar-

félaga og félags íslenskra hjúkrunarfræðinga
• Umsókn fylgi afrit af hjúkrunarleyfi 
• Umsókn óskast send á hraunbudir@vestmannaeyjar.is
• Nánari upplýsingar veitir Sólrún Gunnarsdóttir  

deildarstjóri í öldrunarmálum í s. 488 2602,  
hraunbudir@vestmannaeyjar.is

Á Hraunbúðum eru 28 hjúkrunarrými, 8 dvalarrými og 1 
hvíldarrými auk annarrar þjónustu við eldri borgara. Nánari 
upplýsingar um heimilið má sjá inn á www.hraunbudir.is

Helstu verkefni
• Stjórnun og rekstur á starfsemi sjúkraþjálfunardeildar
• Skipuleggur störf starfsfólks í samræmi við þarfir 

þjónustuþega
• Sér um eftirlit og mat á gæðum sjúkraþjálfunar
• Skoðun, mat og meðferð
• Ráðgjöf og fræðsla til sjúklinga og aðstandenda
• Teymisvinna

Menntunar- og hæfniskröfur
• Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraþjálfari
• Menntun og/eða reynsla af stjórnun er kostur
• Jákvæðni, frumkvæði og sjálfstæði
• Þekking á RAI mælitækinu er kostur

Staða deildarstjóra sjúkraþjálfunar hjá Hrafnistu Hafnarfirði er laus til umsóknar. Deildarstjóri er 
leiðandi og hefur frumkvæði í þróun öldrunarsjúkraþjálfunar innan heimilisins. Í starfinu felst m.a. 
skipulagning á sjúkraþjálfuninni ásamt daglegum rekstri og stjórnun. 

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

Hrafnista  Laugarás  I   Hraunvangur  I   Boðaþing  I   Nesvellir  I   Hlévangur  I   Ísafold  I   Sléttuvegur

Deildarstjóri sjúkraþjálfunar hjá Hrafnistu

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars.  

Allar nánari upplýsingar má nálgast á fastradningar.is 

Umsjón með starfinu hefur Lind hjá FAST Ráðningum, lind@fastradningar.is og í 
síma 552 1606.  Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt með því að fylla út 
umsóknarform á fastradningar.is.

Um er að ræða 100% starf.

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.

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is



Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Forfallakennari í Kópavogsskóla
Sérkennari í Álfhólsskóla
Stærðfræðikennari í Salaskóla
Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla
Umsjónarkennari á yngsta stig í Salaskóla
Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla
Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla
Þroskaþjálfi eða sérkennari í Hörðuvallaskóla
Leikskólar
Leikskólakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Marbakka
Matreiðslumaður í Kópastein
Sérkennslustjóri í Kópahvol
Umhverfissvið
Arkitekt á skipulagssvið – tímabundið
Velferðarsvið
Persónulegur stuðningur á heimili fatlaðra
Tímabundið starf í þjónustu með fötluðum

Eingöngu er hægt að sækja um störfin í 
gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

 

         
          
    
         
       
          
       
           
  
     
        
        
          
        
           
    

 
    

      
        
     
         
  
           
  
         
         

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

                 
                
                   

   

                 
            

             
                     

 

             

              

Nánari upplýsingar veita:

     
      

Hæfnikröfur   

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra lækninga að 
Heilsugæslunni jó . tarfshlutfall er  og er ráðið  star ð til  ára frá og með . ma  
nk. eða eftir nánara samkomulagi.

msóknarfrestur er til og með . mars 

Fagstjóri lækninga  
Heilsugæslan Mjódd

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn



Heilbrigðisstofnun Vesturlands samanstendur af átta starfsstöðvum á Vesturlandi. Á svæðinu eru reknar 
átta heilsugæslustöðvar og á fjórum stöðum eru rekin sjúkrahús og/eða hjúkrunardeildir.  

Umsókn fylgi ítarlegar og staðfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, ásamt afriti af hjúkrunarleyfi og 
prófskýrteini. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið. 
Stöðunefnd framkvæmdastjóra hjúkrunar, skv. 36. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, metur 
hæfni umsækjenda. 

Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu á innsendum gögnum, umsögn 
stöðunefndar, viðtölum og umsögnum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu HVE.  

Nánari upplýsingar veitir: Jóhanna F. Jóhannesdóttir, forstjóri HVE, johanna.johannesdottir@hve.is, s: 432-1000 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hæfnikröfur 

Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfiyfi j yy
Viðbótar- eða framhaldsmenntun sem nýtist í starfirfi ý
Áskilin reynsla af mannauðsmálum og y g
stjórnunarreynsla í heilbrigðisþjónustu

g
tutu j y g þj

Góðir leiðtogahæfileikar, frumkvæði, áreiðanleiki og g ,
metnaður til að ná árangri í starfi

,
rfirfi g

Geta til að takast á við krefjandi verkefni í breytilegu 
starfsumhverfirfirfi 
Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikarar p g
Reynsla af stefnumótun og umbótaverkefnummm y g
Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og 
ritiitiiti 

      Helstu verkefni og ábyrgð 

Yfirmaður hjúkrunar og ber faglega ábyrgð á j g g g y g
hjúkrunarþjónustu stofnunarinnar og í samræmi við j þj g
10 gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/20070707 g g g þj
Heildarskipulagning og samhæfing hjúkrunar og p g g g g j
efling faglegrar þróunar á öllum sviðummm g g g þ
Ábyrgð á áætlanagerð og rekstririri y g g g
Stefnumótun, markmiðasetning og ,
árangursmælingar arar  g g
Frumkvæði að umbótum, hagræðingu og eflingu 
endurmenntunararar 
Yfirumsjón og seta í ýmsum nefndum m  j g ý
Heyrir undir forstjóra og á sæti í framkvæmdarstjórnrn 

Forstöðumaður Gerðarsafns 

KÓPAVOGSBÆR LEITAR 
EFTIR ÖFLUGUM 
LEIÐTOGA TIL AÐ  
STÝRA GERÐARSAFNI  
INN Í NÝJA TÍMA

Helstu verkefni
• Mótar listræna stefnu Gerðarsafns og ber ábyrgð  

á metnaðarfullu sýninga- og viðburðahaldi 
• Ber ábyrgð á rekstri safnsins, safnverslunar  

og samskiptum við rekstraraðila í veitingasölu
• Hefur frumkvæði að miðlun sýninga og viðburðum 

gagnvart almenningi og skólahópum
• Ber ábyrgð á safneign Gerðarsafns 

 og listaverkaeign Kópavogsbæjar
• Ber ábyrgð á söfnunar- og innkaupastefnu  

samkvæmt reglum lista- og menningarráðs
• Undirbýr fjárhags-, launa- og rekstraráætlun safnsins
• Ber ábyrgð á öflun sértekna og styrkja
• Þátttaka í almennri stefnumótun 

menningarmálaflokksins
• Annast samskipti og sinnir samstarfi við aðrar 

menningarstofnanir bæjarfélagsins 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Haldbær þekking á myndlist og reynsla  

af lista- og menningarstarfi
• Reynsla af rekstri og stjórnun æskileg
• Reynsla af sýningastjórnun æskileg
• Hugmyndaauðgi, listrænt innsæi, frumkvæði  

og metnaður til að ná árangri í starfi
• Jákvætt viðmót og lipurð í mannlegum samskiptum
• Geta til að vinna undir álagi í fjölbreyttum verkefnum 
• Færni til að setja fram mál í ræðu og riti á íslensku  

og ensku

Gerðarsafn var reist í minningu Gerðar Helgadóttur 
mynd höggvara og er ætlað að varðveita safneign 
Gerðar og listaverkaeign Kópavogsbæjar auk þess 
að safna verkum og miðla þeim í samræmi við 
menningar stefnu Kópavogsbæjar, safnalög og 
siðareglur Alþjóðaráðs safna (ICOM). 

Gerðarsafn er eitt af fimm menningarhúsum 
Kópavogs, en þau starfa náið saman að 
skipulagningu viðburða og hátíða undir stjórn 
forstöðumanns menningarmála í Kópavogi.  
Ráðið er í starfið til fimm ára í senn.

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá  
og kynningarbréf þar sem gerð er grein  
fyrir listrænni sýn og hæfni umsækjanda  
í starfið. Umsjón með ráðningunni  
hefur Soffía Karlsdóttir, forstöðumaður 
menningarmála, sem veitir nánari  
upp lýsingar í gegnum netfangið 
soffiakarls@kopavogur.is eða í síma  
441 7606. 

Einungis er hægt að sækja um í gegnum 
ráðningarvef Kópavogsbæjar, kopavogur.is. 

Stjórn menningarmálaflokksins heyrir undir 
lista- og menningarráð Kópavogsbæjar.

Umsóknarfrestur  
er til og með 24. mars.

menningarhusin.kopavogur.is

Lögfræðingar 
Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni  

ráða í tvö störf lögfræðinga. 

Störfin eru annars vegar við athuganir og úrvinnslu  
kvartana og annarra mála sem umboðsmaður fjallar um og 
hins vegar einkum við frumkvæðis- og OPCAT-eftirlit.

•  Leitað er að einstaklingum með embættispróf í lögfræði 
eða grunnnám í lögfræði auk meistaraprófs í greininni. 

•  Æskilegt er að viðkomandi hafi lagt sig eftir  
stjórnsýslurétti og/eða skyldum greinum í námi eða 
hafi starfsreynslu á því sviði.

•  Í starfi við frumkvæðis- og OPCAT-eftirlit er að auki 
æskilegt að viðkomandi hafi sérstaklega lagt sig eftir 
námi eða hafi reynslu á sviði mannréttinda eða öðrum 
réttarsviðum sem reynir á við eftirlit með stöðum þar 
frelsissviptir einstaklingar dveljast.

•  Gerð er krafa um gott vald á ritun texta á íslensku.
•  Gerð er krafa um góða kunnáttu í ensku og kunnáttu í 

einu Norðurlandamáli.
•  Um er að ræða krefjandi störf á sviði lögfræði. Lögð 

er áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að 
greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna, séu  
skipulagðir og hafi gott vald á aðferðafræði  
lögfræðinnar.

•  Frumkvæðis- og OPCAT-eftirlit felst m.a. í vettvangs-
athugunum og skýrslugerð um þær. Þeir sem hafa 
reynslu úr slíkum störfum eru sérstaklega hvattir til að 
sækja um.  

•  Í báðum tilvikum er leitað að einstaklingum sem hafa 
til að bera frumkvæði, ríka þjónustulund og lipurð í 
mannlegum samskiptum.

Áhugasamir sem uppfylla ofangreindar hæfnikröfur eru 
hvattir til að senda inn umsókn. Um starfskjör fer eftir 
kjarasamningi og nánara samkomulagi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og 
önnur atriði skal senda á netfangið postur@umb.althingi.
is eða á skrifstofu umboðsmanns Alþingis, Þórshamri, 
Templarasundi 5, 101 Reykjavík, merkt: Starfsumsókn. 

Þess er óskað að í um sóknum verði gerð grein fyrir um 
hvort starfið er sótt og þekkingu og reynslu umsækjanda 
í samræmi við það sem fram kemur um hvort starf og að 
staðfesting um nám fylgi. 

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars nk. 

Upplýsingar um störfin eru veittar hjá umboðsmanni 
Alþingis í síma 510 6700. Nánari upplýsingar um störf 
umboðsmanns Alþingis og OPCAT-eftirlitið má finna á 
vefsíðunni: www.umbodsmadur.is.

Þórshamri, Templarasundi 5- 101 Reykjavík
Sími 510 6700 – Fax 510 6701 – postur@umb.althingi.is

Job.is
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Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað

www.ruv.is

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

Fréttamenn í sumarstörf
Fréttastofa
Fréttastofan leitar að öflugu sumarafleysingafólki 
í 100% störf á vöktum. Störfin felast í að afla 
frétta og miðla þeim, á höfuðborgarsvæðinu og 
landsbyggðinni, í útvarpi, sjónvarpi og á www.
ruv.is. Við leitum að metnaðarfullu og sjálfstæðu 
fólki með fjölbreyttan bakgrunn, sem á auðvelt 
með að vinna í hópi, hefur góða framsögn og er 
vel ritfært.

Umsóknarfrestur er til 25. mars.

Nánari upplýsingar og skil umsókna á 
umsokn.ruv.is.

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

 

Hæfnikröfur
  Hákólanám á heilbrigðisvísindasviði
  Meistaragráða á heilbrigðisvísindasviði er kostur.
  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar.
  Reynsla í að vinna með einstaklinga með    
  geðraskanir.
  Hæfni og lipurð í samskiptum. 
    Reynsla af þróun og uppbyggingu úrræða innan   

  Færni og reynsla til að vinna í þverfaglegu teymi.

 Nánari upplýsingar veita: 

  
  heilsugæslu
  Víðtæk þekking og kunnátta á ólíkum    

  Reynsla af samvinnu við stofnanir, sveitarfélög og     
  félagasamtök
  Kunnátta í að beita gagnreyndum  
         meðferðarformum.      
  Góð almenn tölvuþekking. 
  Góð tök á rituðu íslensku máli og góð  
         enskukunnátta

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Teymisstjóri 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf teymisstjóra 
Geðheilsuteymis HH suður 

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2019 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 
109 Reykjavík.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði. Tekið er mið af 

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

Helstu verkefni og ábyrgð
Teymisstjóri heldur utan um starfsemi teymisins og ber ábyrgð á heildarþjónustu við skjólstæðinga teymis. Hann tekur þátt í 

sérfræðinga á sviði geðheilbrigðismála. Hann heldur utan um samskipti teymisins við stofnanir og félagasamtök utan HH. Hann 

í samræmi við meðferðaráætlun og styður skjólstæðinga við að fylgja henni.  

Við geðheilsuteymi HH starfa m.a. geðlæknar, geðhjúkrunarfræðingar, geðsjúkraliðar, liðveitendur og sálfræðingar   

Starfshlutfall er 100%

Sigríður Dóra Magnúsdóttir - sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is - 513-5971
Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir - ragnheidur.osk.erlendsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5044
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Staða skólastjóra í Foldaskóla 

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.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Foldaskóla. Foldaskóli er elsti hverfisskólinn í Grafar-
vogi, stofnaður árið 1985. Í skólanum eru um 500 nemendur í 1.-10. bekk. Við skólann er starfrækt einhverfudeild og Foldaskóli 
er safnskóli unglingadeilda í Hamra-, Húsa- og Foldahverfi og er um helmingur nemenda á því skólastigi. Skólinn er Græn-
fánaskóli og tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi skóli. Einkunnarorð skólans eru siðprýði, menntun og sálarheill. Skólinn 
vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar og Olweusaráætlunar gegn einelti og verið er að innleiða leiðsagnarmat. Skólinn hefur á 
að skipa vel menntuðu starfsfólki, mikið samstarf er við félagsmiðstöð, frístundaheimili og nærsamfélagið. Við skólann starfar 
öflugt foreldrafélag. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, greinargerð um framtíðarsýn  
umsækjanda á skólastarfið, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2019. Umsóknarfrestur er til og með 24.mars 2019.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands. 
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is  / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar. 

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

• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, vin-
nutilhögun og starfsþróun. 

• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari. 
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða stjórnunarreynsla á 

grunnskólastigi. 
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í 

skólastarfi. 
• Stjórnunarhæfileikar. 
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun. 
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsæk-

na skólaþróun. 
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Dómsmálaráðuneytið auglýsir

Lögfræðingur/sérfræðingur 
á sviði útlendingamála

Dómsmálaráðuneytið auglýsir eftir reynslumiklum lögfræðingi/sérfræðingi til starfa á skrifstofu 
réttinda einstaklinga. Skrifstofa réttinda einstaklinga annast stefnumótun, frumvarpasmíði, mótun 
reglugerða og reglna og ber ábyrgð á stjórnsýslu í þeim málaflokkum sem undir skrifstofuna heyra. 
Skrifstofan annast jafnframt almennt stjórnsýslueftirlit með stjórnsýslustofnunum sem undir skrif-
stofuna heyra.

Leitað er að einstaklingi til að sinna verkefnum tengdum vinnu við málefni útlendinga. Í starfinu felst 
vinna við stefnumótun í málefnum útlendinga og greiningarvinna, þ. á m. að fylgjast með breytingum 
og þróun í málefnum flóttamanna og umsækjenda um alþjóðlega vernd. Í starfinu felst einnig vinna 
við gerð frumvarpa, reglugerða og reglna og samskipti og samstarf við stofnanir og aðra aðila sem 
koma að málaflokknum innlenda sem erlenda. Þá felast einnig í starfinu ýmis önnur tilfallandi verk-
efni á málefnasviði skrifstofunnar.

Menntunar– og hæfniskröfur
• Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla
• Þekking og reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar kostur
• Þekking og reynsla af málefnasviði ráðuneytisins, sérstaklega af málefnum útlendinga er kostur
• Þekking eða reynsla af stefnumótun og verkefnastjórnun kostur
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Mjög góð enskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð kunnátta á einu Norðurlandamáli er kostur
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum

Laun greiðast samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag há-
skólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðs hafa gert.
Um er að ræða fullt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og 
sjálfstæði. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá 
og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að 
gegna starfinu.

Umsóknir skulu fylltar út á Starfatorgi og er umsóknarfrestur til 25. mars nk. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar veitir Berglind Bára Sigurjónsdóttir, 
skrifstofustjóri í síma 545 9000

Dómsmálaráðuneytið

Vegagerðin vinnur að öruggum og greiðum samgöngum í þágu 
samfélagsins alls. Vegagerðin vinnur að uppbyggingu  
samgöngukerfisins með lagningu vega og þjónustu við vegakerfi 
landsins, þróun almenningssamgangna og samþættingu  
mismunandi samgönguforma.

Nú vantar okkur öflugan forstöðumann fjárhagsdeildar til að taka 
þátt í þessu verkefni með okkur. 

Starfsmenn fjárhagsdeildar starfa víðsvegar um landið en starf 
forstöðumanns er í Reykjavík.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•  Háskólamenntun á sviði fjármála  
•  Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
•  Farsæl og árangursrík reynsla af stjórnun 
•  Reynsla og þekking í uppgjörum og bókhaldi
•  Góð færni í framsetningu fjármálaupplýsinga  
•  Reynsla af breytingastjórnun 
•  Framúrskarandi samskiptafærni
•  Frumkvæði, metnaður og fagmennska í starfi
•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
•  Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku 

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt 
báðum kynjum. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi 
stéttarfélags og umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2019. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Ruth Elfarsdóttir  
framkvæmda stjóri fjármálasviðs (ruth.elfarsdottir@vegagerdin.is) 
og Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir mannauðsstjóri  
(sigurbjorg.helgadottir@vegagerðin.is) og í síma 522 1000

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
fram kemur rökstuðningur um hæfi til að gegna umræddu starfi. 
Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið starf@vegagerdin.is  

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu  
hefur verið tekin.

Forstöðumaður 
fjárhagsdeildar hjá 
Vegagerðinni

Rekstrarstjóri SVA 
og ferliþjónustu
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Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að 
ráða rekstrarstjóra hjá SVA og ferliþjónustu. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
• Daglegur rekstur og umsjón með þjónustu SVA og ferli- 

þjónustu.
• Fer með verkstjórn SVA og ferliþjónustu.
• Gerð vaktaskýrslna, uppsetning vaktarúlla í vinnustund og 

utanumhald um breytingará vöktum.
• Samstarf og samskipti við hagsmunaaðila sem að mála-

flokkunum koma.
• Stefnumótun og þróunarvinna innan málaflokksins.
• Gerð og framkvæmd rekstrar- og fjárhagsáætlana ásamt 

forgangsröðun verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Gerð krafa um háskólamenntun á sviði viðskipta, rekstrar 

eða sambærilegri menntun sem nýtist í starfi.
• Meirapróf og rútupróf kostur.
• Reynsla af verkstjórn æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking á SAP bókhaldsforitinu, One System skjala- 

kerfinu, Vinnustund og Vakakerfi í ferliþjónustu kostur.
• Lipurð í samskiptum og þjónustulund.
• Frumkvæði, skipulögð og sjálfstæð vinnubragða. 
• Vilji til nýsköpunar og innleiðingu nýrra hugmynda og 

vinnubragða. 
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott 

orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan 
hans samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Ak-
ureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2019



Tollvörður
Spennandi starf í lifandi umhverfi
Nokkrar stöður tollvarða í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli eru lausar til umsóknar hjá embætti Tollstjóra. Um er að ræða 
fjölbreytt og lifandi störf sem henta jafnt konum sem körlum. Í tengslum við ráðningu þarf að þreyta þríþætt inntökupróf, 
bæði skriflegt og líkamlegt, en nánari upplýsingar um það er að finna á www.tollur.is.  Gera má ráð fyrir að þeir sem 
kallaðir verða í inntökupróf mæti 28. eða 29. mars.

Starf tollvarða er fjölbreytt og getur t.d. falið í sér:
• Greiningu á áhættu í vöru- og farþegaflæði og úrvinnslu 

gagna
• Sérhæfðar leitir svo sem í bílum, með hundum, gegnum-

lýsingarbúnaði o.s.frv.   
• Almennt tolleftirlit á vettvangi svo sem í skipum, flug-

vélum, bílum, gámum, póstsendingum og með farþegum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða menntun sem má meta til slíks náms.
• Greiningarhæfileikar
• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Gott andlegt og líkamlegt atgervi.
• Samviskusemi, nákvæmni og traust vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Almenn ökuréttindi.
• Hreint sakavottorð.

Reynsla og þekking úr öðrum störfum nýtist vel í starfi toll-
varða.  Háskólamenntun er einnig eftirsóknarverð þar sem í 
mörgum verkefnum er áhersla á greiningarhæfni, talnalæsi, 
tölfræði, skýrslugerð og tölvufærni.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. 
ríkissjóðs og Tollvarðafélags Íslands. Um starfskjör, réttindi 
og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfs-
manna ríkisins nr. 70/1996. 
Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni.  Ráðningar 
hjá embættinu taka mið af þeim.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ársæll Ársælsson og Guðrún Sólveig Ríkarðsdóttir, í síma 560-0300.
Umsóknarfrestur er til 25. mars nk.  Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf. 

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

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

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

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

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

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

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

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.
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AKADEMÍSKT STARF VIÐ FÉLAGSVÍSINDA- OG LAGADEILD

Upphafsdagur er sem fyrst eða samkvæmt samkomulagi.
Umsókninni skal fylgja:

Háskólinn á Bifröst auglýsir laust 100% starf lektors/ 
dósents/prófessors í lögfræði við félagsvísinda- og lagadeild.

Helstu verkefni eru kennsla og rannsóknir í lögfræði, bæði á grunnstigi í 
viðskiptalögfræði (BS) og meistarastigi (ML), ásamt leiðsögn með B.S.- 
og M.L. ritgerðum nemenda.  Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af 
rafrænum kennsluháttum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Fullnaðarpróf í lögfræði
Doktorsgráða í lögfræði og nauðsynlegt er að umsækjandi hafi sinnt 
fræðastörfum. Þau sem búast við að ljúka doktorsgráðu á árinu 2019 
koma til greina.
Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi kennt á á háskólastigi.
Enskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði
Leitað er að umsækjendum með þekkingu og reynslu á sviði 
tæknilögfræði (IT-law).

Umsóknarferli:

Við ráðningu í starfið er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans og eru 
konur sérstaklega hvattar til að sækja um.
Nánari upplýsingar veitir Helga Kristín Auðunsdóttir, 
aðstoðardeildarforseti helgaa@bifrost.is
Umsóknir skulu sendar á rektor@bifrost.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2019

1. Ferilskrá og ritaskrá
2. Afrit af prófskírteinum og öðrum starfsréttindum
3. Tvö umsagnarbréf og upplýsingar um hvernig má hafa samband 

við umsagnaraðila.

585 5500
hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

VILT ÞÚ SLÁST Í HÓPINN?
Fjölbreytt störf í grunnskólum Hafnarfjarðar skólaárið 2019-2020 í boði fyrir fólk
á öllum aldri með margvíslega menntun og reynslu. Nánar á hafnarfjordur.is

Lækjarskóli
»    Kennsla í íslensku á unglingastigi
»    Sérkennari
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi
Setbergsskóli
»    Dönskukennsla í unglingadeild
»    Enskukennsla í unglingadeild
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg
»    Heimilisfræðikennsla
»    Kennsla í hönnun og smíði
»    Náttúrufræðikennsla í unglingadeild
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg
»    Stærðfræðikennsla í unglingadeild
»    Tómenntakennsla
»    Umsjónarkennsla á yngsta stigi
»    Umsjónarkennsla í miðdeild
»    UT deildarstjórn og UT kennsla

Skarðshlíðarskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi
Víðistaðaskóli
»    Aðstoðarskólastjóri
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á unglingastigi
»    Umsjónarkennari á yngra stigi
Öldutúnsskóli
»    Deildarstjóri yngri deildar
»    Frístundaleiðbeinandi
»    Íslenskukennari á unglingastigi
»    Íþróttakennari
»    Sérkennari á unglingastigi
»    Textílkennari
»    Tónmenntakennari
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi

Hraunvallaskóli
»    Almenn kennsla á unglingastigi
»    Dönskukennsla á unglingastigi
»    Forfallakennari
»    Hönnun og smíði 
»    Myndlistarkennari 
»    Sérkennsla
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi
»    Þroskaþjálfi
Hvaleyrarskóli
»    Deildarstjóri stoðþjónustu
»    Íþróttakennari
»    Stuðningsfulltrúi í Bjarg
»    Stærðfræðikennari á elsta stigi
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi

Job.is
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Hefur þú áhuga á samgöngum; umferðarmálum, götum og veitum?
Mannvit leitar annars vegar að tækniteiknara og hins vegar verkfræðingi eða tæknifræðingi til 
að starfa með fjölmennum hópi sérfræðinga á sviði samgangna og veitna. Á sviðinu er unnið að 
fjölbreyttum verkefnum í samgöngumálum; umferðargreiningum, samgönguskipulagi, forhönnun og 
verkhönnun samgöngumannvirkja og veitna. 

Tækniteiknari 
Mannvit óskar eftir að ráða tækniteiknara til starfa á sviði samgangna og veitna. Viðkomandi þarf 
að hafa lokið námi í tækniteiknun og hafa góða þekkingu á AutoCad. Þekking á Autocad Civil 3D eða 
Microstation er einnig kostur. Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg. 

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Nám í tækniteiknun.
•  Æskilegt er að viðkomandi hafi a.m.k. 3 ára starfsreynslu í tækniteiknun.
•  Góð þekking á AutoCad.
•  Þekking á Autocad Civil 3D eða Microstation er kostur.
•  Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
•  Hæfni í mannlegum samskiptum.

Byggingartæknifræðingur eða verkfræðingur 
Mannvit óskar eftir að ráða tæknifræðing eða verkfræðing á sviði samgangna og veitna. Viðkomandi 
mun sinna hönnunar- og ráðgjafarverkefnum á sviði samgangna. 

Menntunar- og hæfnikröfur
•  B.Sc. eða M.Sc. í byggingarverkfræði eða tæknifræði (áhersla á samgöngur og veitur er æskileg).
• Æskilegt er að viðkomandi hafi a.m.k. 3 ára starfsreynslu á sviði samgöngumála.
• Reynsla í gatnahönnun er æskileg.
• Þekking á almennum teikniforritum og þrívíddarhönnunarforritum (Autocad Civil 3D eða 

Microstation Inroads) er æskileg.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku og helst einnig á einu 

norðurlandamáli.  
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars.
Nánari upplýsingar veitir Einar Ragnarsson, sviðsstjóri Mannvirkja og umhverfis í síma 422 3015.

Sótt er um störfin á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is

Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði orku, iðnaðar og mannvirkjagerðar. Þar starfar 
öflugur hópur verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks með fjölbreytta reynslu á flestum sviðum 
verkfræðiþjónustu. Hjá Mannviti færð þú tækifæri til að skara fram úr og starfa í umhverfi sem byggir 
á gildum okkar; trausti, þekkingu, víðsýni og gleði. Með verkum okkar viljum við skapa og stuðla að 
aukinni sjálfbærni í samfélaginu.

Við hvetjum konur jafnt sem 
karla til að sækja um starfið.

ÁRANGUR
Í VERKI

Skólastjóri Giljaskóla 
á Akureyri
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Staða skólastjóra Giljaskóla á Akureyri er laus til umsóknar. 
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. maí 2019.

Giljaskóli hóf starfsemi árið 1995. Fjöldi nemenda er um 390 í 
1.-10. bekk og starfsmenn rúmlega 70. Í skólanum er sérdeild 
fyrir börn með þroskahömlun. Framsækni hefur einkennt 
starf skólans sem hefur verið í fararbroddi s.s. í upplýsinga- 
tækni, námsmati og list- og verknámi. Nánari upplýsingar 
um skólann er að finna á www.giljaskoli.is

Skólastjóri er faglegur leiðtogi sem þarf að fylkja liði um 
stefnu skólans og árangursríka starfshætti. Leitað er að  
bjartsýnum og lausnamiðuðum einstaklingi með mikinn 
metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur 
áherslu á velferð og framfarir nemenda í góðu samstarfi við 
starfsfólk og foreldra. Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á dag-
legum rekstri, mannauðsmálum og annarri starfsemi skólans 
og að skólastarf sé í samræmi við lög og reglugerðir. 

Menntunarkröfur:
•  Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið 

grunnskólakennari
•  Meistarapróf sem nýtist í starfi er kostur
• Viðbótarmenntun í skólaþróun og/eða stjórnun er æskileg

Hæfnikröfur:
•  Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar 
  í skólastarfi
•  Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og/eða reksturs 

grunnskóla
•  Reynsla af vinnu í lærdómssamfélagi
•  Reynsla af mannauðsmálum og hæfni í starfsmanna- 

stjórnun
•  Frumkvæði og samstarfsvilji
•  Góðir skipulagshæfileikar
•  Lipurð og færni í samskiptum
•  Gerð er krafa um vammleysi s.s. að vera með gott orðspor 

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 22. mars 2019

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is



 

Sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringar

Hjá Reykjavíkurborg starfa á hverjum 

tíma um 9.000 starfsmenn sem sinna 

fjölbreyttri þjónustu á mörgum sviðum 

fyrir íbúa og gesti Reykjavíkurborgar.

 

Reykjavíkurborg er einn vinnustaður í 

öllum sínum fjölbreytileika. Samkvæmt 

mannauðsstefnu Reykjavíkurborgar og 

þeirri framtíðarsýn sem þar birtist þá 

einkennist starfsemi Reykjavíkurborgar 

af fagmennsku og framsækni. Með því 

að taka öra tækniþróun upp á okkar 

arma erum við lifandi og skemmtilegur 

vinnustaður með sterkt aðdráttarafl fyrir 

hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk á 

öllum aldri sem vinnur í þágu borgarbúa. 

Í kjölfar aukinnar áherslu á þverfaglegt 

samstarf og styttri boðleiðir upplifir 

starfsfólk borgina sem einn vinnustað 

sem einkennist af fjölbreytni, sterkri 

menningu, sveigjanleika og samheldni.

Sjá nánar á: www.reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2019. Umsjón með ráðningu hefur Intellecta. Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is og 
henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Skipuð verður 3ja manna hæfisnefnd sem mun vinna úr öllum umsóknum 
í samráði við Intellecta.
Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) hjá Intellecta og 
Stefán Eiríksson borgarritari  (stefan.eiriksson@reykjavik.is). 
Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.  

Menntunar- og hæfniskröfur:Ábyrgðarsvið:



 

Sviðsstjóri mannauðs- og starfsumhverfis 

Hjá Reykjavíkurborg starfa á hverjum 

tíma um 9.000 starfsmenn sem sinna 

fjölbreyttri þjónustu á mörgum sviðum 

fyrir íbúa og gesti Reykjavíkurborgar.

 

Reykjavíkurborg er einn vinnustaður í 

öllum sínum fjölbreytileika. Samkvæmt 

mannauðsstefnu Reykjavíkurborgar og 

þeirri framtíðarsýn sem þar birtist þá 

einkennist starfsemi Reykjavíkurborgar 

af fagmennsku og framsækni. Með því 

að taka öra tækniþróun upp á okkar 

arma erum við lifandi og skemmtilegur 

vinnustaður með sterkt aðdráttarafl fyrir 

hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk á 

öllum aldri sem vinnur í þágu borgarbúa. 

Í kjölfar aukinnar áherslu á þverfaglegt 

samstarf og styttri boðleiðir upplifir 

starfsfólk borgina sem einn vinnustað 

sem einkennist af fjölbreytni, sterkri 

menningu, sveigjanleika og samheldni.

Sjá nánar á: www.reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2019. Umsjón með ráðningu hefur Intellecta. Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is og 
henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Skipuð verður 3ja manna hæfisnefnd sem mun vinna úr öllum umsóknum 
í samráði við Intellecta.
Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) hjá Intellecta og 
Stefán Eiríksson borgaritari  (stefan.eiriksson@reykjavik.is).
Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.  

Menntunar- og hæfniskröfur:Ábyrgðarsvið:

„Reykjavíkurborg er vinnustaður með aðdráttarafl fyrir hæfileikaríkt og metnaðarfullt  
fólk sem vinnur í þágu borgarbúa“



Stwkir til grunnnáms í listdansi
Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir 
umsóknum um rekstrarstyrki vegna grunnnáms 
listdansskóla fyrir árið 2019. Styrkjunum er ætlað 

sem geta sótt um styrk þurfa að kenna listdans skv. 
aðalnámskrá fyrir listdansskóla.
Heildarstyrkfjárhæð er 14,1 m.kr. sem mun skiptast 
niður eftir heildarfjölda nemenda þeirra skóla sem 
sækja um styrk og uppfylla fyrrgreint skilyrði.

Í umsókn skulu m.a. að koma fram upplýsingar um 
fyrirkomulag og aðstöðu til kennslu, fjölda nemenda 

stöðu.

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2019

Sjúkraflutningamaður, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201903/531
Sjúkraflutningamenn Heilbrigðisstofnun Suðurlands Rangárþing 201903/530
Lífeindafræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201903/529
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201903/528
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201903/527
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201903/526
Sjúkraliðar, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201903/525
Starfsm. aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201903/524
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201903/523
Sjúkraliðar/nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201903/522
Sjúkraliðar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201903/521
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201903/520
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201903/519
Hjúkrunarnemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201903/518
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201903/517
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201903/516
Sjúkraliðar/nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201903/515
Sérfræðilæknir Landspítali, almennar lyflækningar Reykjavík 201903/514
Pípulagningamaður Landspítali, viðhaldsdeild Reykjavík 201903/513
Sjúkraliði Landspítali, kviðarhols-/þvagf.skurðd. Reykjavík 201903/512
Sérfræðilæknir Landspítali, bæklunarskurðlækningar Reykjavík 201903/511
Námsstöður deildarlækna Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201903/510
Fjölskyldumeðferðarfræðingur Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201903/509
Sálfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201903/508
Sálfræðingur Landspítali, barna- og unglingageðd. Reykjavík 201903/507
Félagsráðgjafi Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201903/506
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201903/505
Iðjuþjálfi Landspítali, barna- og unglingageðd. Reykjavík 201903/504
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, útskriftardeild Reykjavík 201903/503
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, dag-/göngud. augnlækn. Reykjavík 201903/502
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201903/501
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201903/500
Kennarar, stærðfræði og þýska Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201903/499
Tæknistjóri Íslenski dansflokkurinn Reykjavík 201903/498
Sérfræðingur á efnahagssviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201903/497
Talmeinafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201903/496
Skrifstofumaður, sumarafl. Hæstiréttur Íslands Reykjavík 201903/495
Lífeindafræðingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201903/494
Fjármálastjóri Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201903/493
Ljósamaður Þjóðleikhúsið Reykjavík 201903/492

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan
á vinnustað
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Lögfræðingur Umboðsmaður Alþingis Reykjavík 201903/570
Skólameistari MK Mennta- og menningarmálaráðuneytið Kópavogur 201903/569
Prestur, Laugalandsprestakall Biskup Íslands Norðurland 201903/568
Sérfræðilæknir Landspítali, svæfinga-/gjörgæslulækn. Reykjavík 201903/567
Sjúkraliði, dagvinna Landspítali, rannsóknakjarni Reykjavík 201903/566
Heilbrigðismenntaður starfsmaður Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201903/565
Sálfræðingur Landspítali, sálfræðiþj. Barnaspítala Reykjavík 201903/564
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, Landakot Reykjavík 201903/563
Þjónustufulltrúi Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201903/562
Sérfræðingur í markaðsviðsk. Seðlabanki Íslands Reykjavík 201903/561
Sérfræðingur tollendurskoðunard. Tollstjóri Reykjavík 201903/560
Tollverðir Tollstjóri Rvk/Kef 201903/559
Verkefnastj. uppl.-/kynningarmál Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201903/558
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201903/557
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201903/556
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201903/555
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201903/554
Forstöðumaður fjárhagsdeildar Vegagerðin Reykjavík 201903/553
Lögfræðingur Útlendingastofnun Kópavogur 201903/552
Deildarstjóri þjónustuvers Íbúðalánasjóður Sauðárkrókur 201903/551
Deildarstjóri húsnæðisbóta Íbúðalánasjóður Sauðárkrókur 201903/550
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Náms- og starfsráðgj. Reykjavík 201903/549
Sérfræðingur Menntamálastofnun Kópavogur 201903/548
Lögfræðingur/sérfræðingur Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201903/547
Forstöðulæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201903/546
Sérfræðingur endurhæfingalækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201903/545
Fagstjóri lækninga Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201903/544
Teymisstjóri geðheilsuteymis Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201903/543
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201903/542
Almennur læknir Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201903/541
Ljósmóðir Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201903/540
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201903/539
Aðstoðarmaður í aðhlynningu  Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201903/538
Aðstoðarmaður eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201903/537
Ræsting/þvottahús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201903/536
Aðst. í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201903/535
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201903/534
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201903/533
Aðst. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201903/532

UPPBYGGING FYRIR ALDRAÐA 
VIÐ SLÉTTUVEG

ÚTBOÐ
Ölduvör kt. 650213-0840 í samstarfi við Reykjavíkurborg 
óskar eftir tilboðum í verkið “Frágangur lóðar ” – Útboð 
19-03 sem nær til frágangs lóðar við hjúkrunarheimili, 
þjónustumiðstöð og íbúðir fyrir aldraða við Sléttuveg 25-27

Helstu magntölur eru:
Gröfur   2000 m3
Hellulögn 1.220 m2
Malbikun  4.460 m2
Grasþökur og úthagatorf  2.550 m2
Snjóbræðsla    8.600 m 

Verklok eru 31. október 2019.
Útboðsgögn verða afhent rafrænt á útboðsvef verksins frá 
og með þriðjudeginum 5.mars.2019. Ósk um aðgang berist 
á Karl Á. Ágústsson á netfangið: karl@thg.is.

Tilboðum skal skila skriflega á skrifstofu THG arkitekta 
Faxafeni 9, í síðasta lagi miðvikudaginn 28. mars 2019 
kl.14:00.

ÚTBOÐ
Gata, stígagerð og drenlagnir í 

Kópavogskirkjugarði.
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma óskskaa
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.

ÚTBOÐ
Hallgerðargata 7, 105 Reykjavík utanhússklæðningar.

105 Miðborg óskar eftir tilboðum í utanhússklæðningar á nýbygg- 
ingu sem rís við Hallgerðargötu 7.

Helstu magntölur eru:
Álklæðning 3.500 m²
Sementstrefjaklæðning/ flisar 2.500 m²

Verkinu skal lokið eigi síðar en 15. nóvember 2019.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju- 
deginum 12. mars, þeir sem þess óska  sendi tölvupóst á  
bjargey@islandssjodir.is 

Tilboð verða opnuð á Eflu Verkfræðistofu Lynghálsi 4, 110 Reykjavík, 
þriðjudaginn 9. apríl 2019 kl 13:00  og lesin upp að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn
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Borgarbyggð
ÚTBOÐ 

Uppbygging og rekstur ljósleiðarakerfis

Borgarbyggð óskar eftir tilboðum í uppbyggingu og rekstur 
ljósleiðarakerfis í hluta dreifbýlis Borgarbyggðar, nánar tiltekið 
á Andakílssvæði og næsta nágrenni.  Gert er ráð fyrir að 
bjóðandi verði eigandi kerfisins og allar fjárfestingar í efni og 
öðru sem tengjast því eru eignfærðar á hann. Jafnframt sjái 
bjóðandi um rekstur kerfisins til frambúðar. Verklok uppbygg- 
ingar eru eigi síðar en 31.12.2019.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 12. mars 2019. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Guðmund Daníelsson með tölvupósti, 
gudmundur@snerra.com og gefa upp nafn, heimilisfang, síma 
og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 
310 Borgarnesi fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 26. mars 2019, en 
þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar 
eftir tilboðum í verkið:  

Helgafellsskóli nýbygging, 2-3.áfangi

Mosfellsbær vinnur að byggingu leik- og grunnskóla í 
Helgafellshverfi í Mosfellsbæ við Gerplustræti 14.  
Uppbyggingin hefur verið unnin í nokkrum áföngum.
Búið er að byggja fyrri hluta skólans þ.e.a.s. 1. áfanga 
ásamt því að leikskóli og hluta lóðar er að ljúka á næstu 
mánuðum. Helgafellshverfi er í örri uppbyggingu. Verktaki 
sem fær verkefnið mun þurfa að gera ráð fyrir og taka tillit 
til m.a. nágranna, umferð íbúa sem og annarra verktaka 
í og við byggingarsvæði og sérstaklega mikilvægt er að 
verktaki taki tilliti til og lágmarki rask á skólastarf sem hafið 
er í fyrri áföngum Helgafellsskóla.  

Helstu verkþættir eru:
Jarðvinna fyrir sökklum, uppsteypa, forsteyptar einingar, 
holplötur og þakeiningar. Gluggar og -hurðir, einangrun og 
klæðningar. Þakfrágangur, niðurföll og grunnlagnir.  
Innanhúss-, utanhúss- og lóðarfrágangur.

Helstu magntölur eru:
Jarðvinna  
Brúttógólfflötur 4.336 m²
Steypustyrktarstál 106 tonn
Steypa 1.367 m3
Forsteyptar einingar (með einangrun og veðurkápu) 1.495m²
Þakeiningar með burði, einangrun og vatnsvörn 1.225 m²
Holplötur 2.420 m²
Útihurðar og gluggar 305 m²
Þakfrágangur 600 m²
Léttir veggir 1.352 m²
Ýmis kerfisloft 3.901 m²
Málun innanhúss 10.133 m²
Ýmis gólfefni 3.804 m²
Sérsmíðaðar innréttingar 43 stk
Innihurðir 98 stk
Glerveggir 48 m²
Lóðarfrágangur (gervigras, beð, hellur, malbik o.fl) 4.100 m²

Verkinu skal að fullu lokið 6.júní 2021

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu 
Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með klukkan 
10:00 á föstudeginum 15.mars 2019. Tilboðum skal skilað á 
sama stað, bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar, eigi síðar en 
föstudaginn 5. apríl 2019 kl.13:00 og þau opnuð að  
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Kvistaborg, endurgerð lóðar 2019 - 2. áfangi - 
Jarðvinna, útboð nr. 14428.

• Seljaborg, endurgerð lóðar 2019 - 2. áfangi - 
Jarðvinna, útboð nr. 14431.

• Rammasamningur um eftirlit með slökkvitækjum 
og öðrum eldvarnarbúnaði, EES útboð nr. 14413.

• Árbæjarsafn – Sýningarskáli, útboð nr. 14426.

• Frjálsíþróttavöllur ÍR - Áhöld og búnaður 2019, 
útboð nr. 14465.

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

Umhverfissvið. Skipulags- og byggingardeild 

Auglýsing um skipulag í Kópavogi

Kársnes – Naustavör 13-15, 52-58 og 60-68 (áður 13-84). Breytt deiliskipulag. 
Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu að breyttu 
deiliskipulagi fyrir lóðirnar að Naustavör 13-68. 

Skipulagssvæðið sem er um 2.7 ha að stærð afmarkast af Fossvogi til norðurs, Nautavor 7, 11 og 44-50 til austurs, Vesturvör 
12-20 til suðurs og opnu bæjarlandi og Vesturvör 22-28 til vesturs.
Tillaga að breytingum:
Tillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir Naustavör 13 og 15. 
Í gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir 4 hæða fjölbýlishúsi auk kjallara á lóðinni Naustavör 13 með alls 12 íbúðum. Í deiliskipu-
laginu er jafnframt gert ráð fyrir leikskóla á lóð Naustavarar 15. 
Í breytingunni felst að lóðirnar Naustavör 13 og 15 eru sameinaðar og þar ráðgerður byggingarreitur fyrir fjögurra deilda leik-
skóla á 4.600 m2 lóð, en byggingarreitur fyrir fjölbýlishúsið að Naustavör 13 er felldur niður. Aðkoma, bílastæði og byggingar-
reitur breytist. Leikskólinn mun þjóna Bryggjuhverfi sem og vesturhluta Kársnes. 
Tillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir Naustavör 52 til 58. 
Í breytingunni felst að aðkoma að Naustavör 52 til 58 breytist á þann hátt að vesturhluti Naustavarar liggur nú beint norður af 
gatnamótum Vesturvarar og Naustavarar. Bílastæði færast til vesturs og lóðarmörk breytast. 
Tillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir Naustavör 60 til 68 (áður 70-84). 
Í gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir tveimur 4 hæða fjölbýlishúsum auk kjallara á lóðinni Naustavör 60-66 (áður 76-84) með 
alls 33 íbúðum. 
Í breytingunni felst að koma fyrir á lóðinni byggingarreit á 3 og 4 hæðum með kjallara. Gert er ráð fyrir 54 íbúðum. Lóðarmörk 
og aðkoma að Naustavör 60-68 breytist á þann hátt að vesturhluti Naustavarar liggur nú beint norður af gatnamótum Ves-
turvarar og Naustavarar. Bílastæðum á lóð og í kjallara fjölgar. Bílastæðakrafa helst óbreytt. 
Fallið er frá kennileyti á byggingarreit. Heildarbyggingarmagn eykst um 4.230 m2 og verður 7.020 m2 eftir breytingu. 
Opið svæði. Göngu,- og hjólaleið norðan Vesturvarar nr. 12-20 breytist sem og kvöð um skógrækt.

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð, skýringarmyndum. Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga er til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags- og byggingardeildar 
Umhverfissviðs að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00. Eru þeir sem 
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega til 
skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi 
síðar en kl. 15:00 mánudaginn 13. maí 2019.

Skipulagsstjóri Kópavogs

kopavogur.is

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.



Vilt þú reka kaffihús?
Til sölu lítið og rótgróið kaffihús á besta stað í bænum. 

Fyrirtækið hefur verið vel rekið af sömu eigendum sl. 14 ár 
og er komið með stóran og tryggan fastakúnnahóp.  

Frábært tækifæri fyrir einstakling eða par sem hefur áhuga 
á að starfa sjálfstætt og hafa góða tekjumöguleika.

Fyrir frekari upplýsingar sendið fyrirspurn á 
kaffisala@gmail.com

kopavogur.is

ÚTBOÐ

GATNAGERÐ

Auðbrekka, Skeljabrekka og Nesvör, gatnagerð og lagnir

Kópavogsbær ásamt Veitur ohf. óska eftir tilboðum í 
gatnagerð og lagnir í Auðbrekku, Skeljabrekku og Nesvör 
í Kópavogi. Verkið fellst í að endurgera eldri götu Nesvör 
ásamt lögnum og leggja nýjar lagnir í núverandi götu 
Auðbrekku og Skeljabrekku.

Verkið skiptins í tvo áfanga: 
Áfangi 1, Auðbrekka og Skeljabrekka.  

Helstu magntölur: 
 Skólp-, og regnvatnslagnir 250 m
 Hitaveitulagnir 150 m
 Raflagnir 500 m
 Vatnslagnir 295 m

Áfangi 2, Nesvör. Helstu magntölur:
 Fylling 4000 m3
 Malbikun gatna 1700 m2
 Malbikun gangstétta 700 m2
 Skólp- og regnvatnslagnir 350 m
 Hitaveitulagnir 100 m
 Raflagnir 450 m
 Vatnslagnir 200 m

Verkinu skal að fullu lokið 15. september 2019

Útboðsgögnin eru afhent rafrænt og skulu þeir, sem óska 
eftir útboðsgögnum fyrir verkefni þetta, senda tölvupóst á 
netfangið utbod@kopavogur.is , frá og með þriðjudeginum 
12. mars nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs 
vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis.

Tilboð skal hafa borist í þjónustuver Kópavogs,  
Digranesvegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 
26. mars 2019 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda er þar mæta.

Aðalfundur 
Aðalfundur Krabbameinsfélags höfuðborgar-

svæðisins verður haldinn í húsi Krabbameinsfé-
lagsins að Skógarhlíð 8, 4. hæð, mánudaginn 18. 

mars 2018 og hefst kl. 20:00.

 Dagskrá:  Venjuleg aðalfundarstörf.
  Önnur mál.

Að loknum aðalfundarstörfum flytur 
Eiríkur Jónsson þvagfæraskurðlæknir erindið 

„Hugleiðing um krabbamein í tímans rás”. 

Veitingar. 

Stjórnin.

KAFFIHÚS Í VERÖLD 
– HÚSI VIGDÍSAR 
Háskóli Íslands óskar eftir áhugasömum rekstraraðila til að 
taka að sér rekstur kaffihúss í Veröld – húsi Vigdísar. 
Í Veröld er margvísleg starfsemi en fyrst og fremst fer þar fram tungumálakennsla, 
auk þess sem í húsinu er aðstaða fyrir stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum 
tungumálum. Þá eru salir leigðir út fyrir fundi, námskeið, ráðstefnur og uppákomur 
af ýmsu tagi. Áætlaður gestafjöldi í Veröld  er a.m.k. 500 manns að meðaltali á dag 
meðan kennsla fer fram (september-maí). Þessu til viðbótar gæti kaffihúsið verið 
sótt af nemendum og starfsfólki Háskóla Íslands sem er við nám og störf í 
byggingum á svæðinu beggja vegna Suðurgötu.

Rekstraraðilinn sem sér um rekstur kaffihúss í Veröld þarf að geta boðið upp á 
fjölbreyttar veitingar. Með fjölbreyttum veitingum er átt við ólíkt brauðmeti og 
eldaða rétti. Einnig drykki eins og gos, te og kaffi. 

Almennt þarf að gera ráð fyrir að opnunartími sé a.m.k. frá 8–16 virka daga og 10–14 
á laugardögum. Lokað er á sunnudögum. Þá getur kaffihúsið einnig verið opið þegar 
sérstakir viðburðir fara fram í Veröld utan hefðbundins opnunartíma. Takmörkuð 
eldhúsaðstaða er á staðnum. Umrætt rými (afgreiðsla og vinnuaðstaða) er 35 m2. 

Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug Lövdahl, skrifstofustjóri á framkvæmda-  
og tæknisviði Háskóla Íslands, sil@hi.is, sími 525 4922. 

Umsækjandi skal skila inn umsókn þar sem fram kemur hvernig veitingar viðkomandi 
hyggist bjóða upp á í Veröld. Að auki skal tekið fram hvaða leigugjald umsækjandinn   
er tilbúinn til að greiða fyrir aðstöðuna. Skili tveir umsækjendur eða fleiri umsókn sem 
uppfyllir ofangreindar kröfur Háskólans um hvernig veitingar skuli vera á boðstólum í 
Veröld verður sá umsækjandi úr þeim hópi valinn sem býður hæsta leiguverðið. Þess 
skal getið að telji Háskólinn enga umsókn fullnægjandi áskilur stofnunin sér rétt til að 
hafna þeim öllum. 

Gert er ráð fyrir að fyrsti leigusamningur verði til eins árs. Að ári liðnu mun Háskólinn 
setjast niður með leigjandanum og gera nýjan samning ef vilji er fyrir hendi. 

Umsóknarfrestur er til 30. mars 2019.      
Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsóknir á netfangið sil@hi.is

Æskilegt er að rekstur kaffihússins hefjist sem fyrst.

ÚTBOÐ
Norðurorka hf óskar eftir tilboðum
í lagningu hitaveitulagnar
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Norðurorka hf. óskar eftir tilboðum í lagningu nýrrar 
hitaveitulagnar í Þórunnarstræti.  Framkvæmdasvæði er 
frá Þingvallastræti í suðri og niður undir Glerárgötu í norðri, 
samtals um 975 m.  Samhliða verður endurnýjaðir u.þ.b. 
220 m af stofnlögn vatnsveitu og u.þ.b. 150 m af stofnlögn 
fráveitu.  Aðrar helstu magntölur eru eftirfarandi:

• Gröftur fyrir lögnum um 2.000 m³
• Fylling um 1.400 m³
• Malbikun um 1.950 m²

Útboðsgögnin verða til afhendingar frá og með 
mánudeginum 11. mars hjá:
antonb@no.is

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Norðurorku, Rangárvöllum, 
603 Akureyri, fimmtudaginn 28. mars 2019 kl. 11:00.

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Fábær eign í nálægð við 
höfuðborgarsvæðið!

Arnarhraun 19, Grindavík.

Fallegt 148,2 fm. Parhús á einni hæð
ásamt 29 fm. Bílskúr, á grónum og
rólegum stað í Grindavík. Húsið er byggt
árið 2002 og skiptist í forstofu, gang,
stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og
þrjú svefnherbergi. Stór sólpallur,
flísalagður bílskúr. Eignin getur losnað
fljótlega.

Allar nánari upplýsingar veitir Björn Þorri í

Fallegt 148,2 fm. Parhús á einni hæð ásamt 
29 fm. Bílskúr, á grónum og rólegum stað 
í Grindavík. Húsið er byggt árið 2002 og 
skiptist í forstofu, gang, stofu, eldhús, bað-
herbergi, þvottahús og þrjú svefnherbergi. 
Stór sólpallur, flísalagður bílskúr. 
Eignin getur losnað fljótlega.

Allar nánari upplýsingar veitir Björn Þorri í 
síma 533-4800 eða á bjorn@midborg.is

Löglærður fulltrúi
Lögmenn Laugardal óska eftir löglærðum

fulltrúa til starfa. Umsækjandi þarf að hafa
lögmannsréttindi og reynslu af málflutningi. Góð
þekking og reynsla á sviði fasteignakaupa-, leigu-,
neytenda- og kröfuréttar, auk fullnusturéttarfars
og aðfarargerða er æskileg. Umsóknarfrestur er
til og með 18. mars nk. og skulu umsóknir berast
til sunna@llaw.is

577 5500 - Síðumúla 13, 108 Rvk. - www.atvinnueign.is

Olsen Olsen veitingahús
Til sölu rekstur veitingahússins Olsen Olsen í Reykjanesbæ. 
Staðurinn er vel tækjum búinn í um 180fm húsnæði á mjög 
góðum stað í miðbæ Reykjanesbæjar m.a í nálægð við nokkur 
hótel. Veitingahúsið er með vínveitingaleyfi. Tilboð óskast.

Nánari upplýsing veitir: 
Halldór Már viðskiptafr.  lögg. fasteignasali í síma 898 5599 -halldor@atvinnueign.is

  Fasteignamiðlun 

Grenibyggð 31 - Parhús

Parhús 4 svefnherb. Fallegur garður

Opið hús á morgun (sunnudag) kl. 15:00 – 15:30. 

66.9 millj.
Brynjólfur 896 2953

136,2 m2

Grensásvegur 3 • 108 Reykjavík • Sími 530 5600

Vandað og nýl. endurbyggt frá grunni eldra einbýlishús úr 
timbri sem er kjallari hæð og rishæð. Stærð 125,0 fm.  Húsið 
er á steyptum kjallara.  Húsið stendur á hornlóð. Lóðin er 
að mestu afgirt með stórri timburverönd og hellulögn við 
inngang.  Frábær staðsetning.  Verð 79,9 millj.

 Hugguleg 6-7 herbergja íbúð á tveimur hæðum (1.hæð og 
rishæð) í tvíbýlishúsi í Vesturbæ Reykjavíkur, stærð alls 
140 fm og möguleiki á tveimur sér íbúðum. Tvö bílastæði á 
baklóð fyrir húsið.  Verð 68,8 millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Þrastargata 1, 107-Rvík.-opið hús
Opið hús á sunnudaginn frá kl: 15.00 til 16.00

Holtsgata 33, 101-Rvík.-opið hús 
Opið hús sunnudag frá kl: 15.00 til kl: 16.00

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

136.5 fm 6 herb. efri hæð með tvennum svölum. Eignin hefur verið töluvert 
endurnýjuð.  Stofa og borðstofa eru samliggjandi eftir allri suðurhlið hússins 
með stórum gluggum og rúmgóðum svölum. Mögulegt að leigja út forstofu 
herbergi.  V. 56,9 m.
Opið hús laugardaginn 9. mars milli kl. 16:00 og 16:30 
Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs., s. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

GNOÐARVOGUR 78, 104 REYKJAVÍK
GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Mjög gott 220 fm 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr og tveimur baðherbergjum. Húsunum  verður skilað fullbúnum að utan 
með tilbúinni lóð og tilbúið til innréttingar að innan. Rafmagn er fullfrágengið 
ásamt tenglum og rofum.  
V. 73,5 m.
Opið hús laugardaginn 9. mars milli kl.14:30 og 15:00 
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs., s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

SJAFNARBRUNNUR 7, 113 REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlsishús á einni hæð með 
óhindrað útsýni til sjávar.  Stórar stofur, fjögur svefn-
herbergi, gróðurhús, garðskáli, listaskáli og rúmgóður 
bílskúr með geymslu inn af. Rúmgóð innkeyrsla. Garðurinn 
er gróinn og snýr í suður með útsýni til sjávar. Upphitað 
gróðurhús í bakgarði. Eignin er stærri en skráðir fermetrar 
segja til um. 

OPIÐ HÚS
SUN 10. MARS

KL. 17:00–17:30

214,3 m2  |  VERÐ: 104.500.000

SUNNUBRAUT 52 | 200 Kópavogi EINBÝLISHÚS

VILHJÁLMUR EINARSSON | fasteignasali | Sími: 864 1190

Hamraborg 12 | 200 Kópavogur | 416 0500 | www.eignaborg.is

- með þér alla leið -

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  
Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Glæsilegt einbýlishús með 
tvöföldum bílskúr ásamt  
2ja herbergja íbúð á jarðhæð sem 
er með sérinngangi. 
Húsið er tæpir 300 fm 
og íbúðin 65 fm. 
Eignirnar eru til leigu með 
eða án húsgagna.

Til leigu

Smárarimi 70
112 Reykjavík
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

VANDAÐAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR SEM HENTA MISMUNANDI FJÖLSKYLDUSTÆRÐUM
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngu-færi við helstu verslunar- og þjónustukjarna 
borgarinnar og falleg útivistarsvæði. 

NÚTÍMALEGT ÍBÚÐARHVERFI Á BESTA STAÐ Í BORGINNI

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

Verð frá 45,9 m.
Afhending í maí nk.

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

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

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

Alrými
29,4 m²

Verönd
7,0 m²

Anddyri
2,4 m²

Bað
4,5 m²

0110

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.

Efstaleiti 19-27 
Lágaleiti 1-9

Minni íbúðir
tilvaldar fyrir fyrstu kaupendur

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019

Stærð 49,7 fm
Verð 36,9 mkr

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ JAÐARLEITI 2 LAUGARDAGINN 9. MARS, KL. 13.00 -14.00

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ LYNGÁSI 1 LAUGARDAGINN 9. MARS, KL. 13.00 -14.00

BJARTAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR MEÐ HAGNÝTU SKIPULAGI

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

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



Freyjugata 9
101 REYKJAVÍK

Falleg þriggja herbergja íbúð á efstu hæð með 
t e um rb ggðum s lum  t rbr tið 
úts i til suð esturs r miðbæi  g til sjá ar

STÆRÐ: 94,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

49.900.000
Heyrumst
Diðrik   647 8052

lufulltrúi Í ámi til l gg fasteig asala

Lautasmári 5
201 KÓPAVOGUR

Falleg fj gurra herbergja íbúð á jarðhæð með 
g ðum alli á i sælum stað í K a gi  

gulei i á útleigu ei i gu

STÆRÐ: 115,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

52.700.000
Heyrumst
Diðrik   647 8052

lufulltrúi Í ámi til l gg fasteig asala

Flétturimi 6
112 REYKJAVÍK

Falleg þriggja herbergja íbúð á efstu hæð ásamt 

bílastæði í bíla jallara  Gru s li  lei s li g rgar-

h ltss li í g gufæri ásamt t mstu a g íþr ttaið u  í 

Egilsh ll g íþr ttamiðst ði i í alhúsum

STÆRÐ: 93,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Diðrik   647 8052

lufulltrúi Í ámi til l gg fasteig asala

Háholt 7b
840 LAUGARVATNI

Parhús á g ðum stað á Laugar at i  Eig i  
ste ur i arlega í b t la ga g þ í með fall-
egt úts i r at ið

STÆRÐ: 94,3 fm PARHÚS      HERB: 3-4

28.700.000
Heyrumst
Diðrik   647 8052

lufulltrúi Í ámi til l gg fasteig asala

Bleikjulækur 3
800 ELFO

Va að stei ste t arhús á ei i hæð  úsið 
afhe ist fullbúið að uta  g rúmlega tilbúið til 
i r tti ga að i a

STÆRÐ: 202,6 fm PARHÚS      HERB: 4

55.000.000
Heyrumst
Diðrik   647 8052

lufulltrúi Í ámi til l gg fasteig asala

Fensalir 4
201 KÓPAVOGUR

j g falleg g el s i ul gð fj gurra herbergja 
íbúð á 2 hæð með rb ggðum s lum g 
bíls úr

STÆRÐ: 161,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

64.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
L ggiltur fasteig asali

Bleikjulækur 5
800 ELFO

Va að stei ste t arhús á ei i hæð  úsið 
afhe ist fullbúið að uta  g rúmlega tilbúið til 
i r tti ga að i a

STÆRÐ: 202,6 fm PARHÚS      HERB: 4

55.00.000
Heyrumst
Diðrik   647 8052

lufulltrúi Í ámi til l gg fasteig asala

OPIÐ HÚS    16. mars 14:30 – 15:00 OPIÐ HÚS    16. mars 14:30 – 15:00

OPIÐ HÚS    10. mars 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    12. mars 17:30 – 18:00

Hafnarbraut 9
200 KÓPAVOGUR

Glæsileg g  4  herbergja íbúð á 2  hæð í l ftuhúsi  

ásamt stæði í l uðu bílastæðahúsi  Íbúði  afhe ist 

fullbúi  með g lfef um  i b ggðum íss á  g 

u þ tta l  Fallegt sjá arúts i g til essastaða  

STÆRÐ: 114,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

59.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226

l  l ggiltur fasteig asali

OPIÐ HÚS    10. mars 13:00 – 13:30



Vogatunga 20-22
270 MOSFELLSBÆ

LIND fasteignasala kynnir:

Vel staðsett og vönduð 6  
herbergja raðhús með fallegu útsýni 
að Vogatungu 20-22. Innbyggður 
b lskúr  mm svefnherbergi og tvö 
baðherbergi með sturtu. Húsin eru 
staðsett í nýlegu fjölskylduvænu 
hver  í Mosfellsbænum. Hinn 
nýlagði unguvegur tengir hver ð 
við íþróttamiðstöðina að Varmá, 
Varmárskóla og miðbæ  
Mosfellsbæjar.

Stutt í útiveru, gönguleiðir,  
upplýstan battavöll, körfuboltavöll, 
la aveiði, hestamannahver  Harðar, 

ugklúbb Mosfellsbæjar osfrv.

Sveitasæla í aðeins 15 mín keyrslu 
frá miðpunkti Reykjavíkur. 

   62.900.000

STÆRÐ: 236,7 fm RAÐHÚS      HERB: 6

Grundartangi 40
270 MOSFELLSBÆR

Snyrtilegt miðjuraðhús með með góðri 
útiaðstöðu og tveimur bílastæðum á grónum 
stað í Mosfellsbæ, stutt í alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 80,4 fm RAÐHÚS      HERB: 3

45.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Laugavegur 49
101 REYKJAVÍK

TIL LEIGU: Verslunarhúsnæði á jarðhæð við 
Laugaveg 49. Möguleiki á 
langtímaleigusamningi. Laus strax.

STÆRÐ: 118,6 fm       VERSLUN

495.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasali

Hafraþing 3
203 KÓPAVOGUR

Einstaklega bjart og vandað raðhús á einni hæð við 

Hafraþing 3. Sérsmíðaðar innréttingar og hurðir. Mikil 

lofthæð, innfelld lýsing. Gólfhiti. Aðalhönnun í höndum 

Björgvins Snæbjörnssonar. 

STÆRÐ: 182 fm PARHÚS      HERB: 5

94.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hólmavað 2
110 REYKJAVÍK

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á jarðhæð með sérinn-

gangi, sérverönd og bílskúr við Hólmvað 2 í  

Norðlingaholti. Húsið var málað að utan árið 2018. Íbúðin 

sjálf var einnig máluð að innan 2018.

STÆRÐ: 156 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

67.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Móbergsskarð 10
221 HAFNARFJÖRÐUR

230 fm parhús á tveimur hæðum á fallegum 
útivistarstað við Móbergsskarð í Hafnar rði.
Húsið er klætt að utan meðm áltré gluggum. 
Mjög gott skipulag. 

STÆRÐ: 230 fm PARHÚS      HERB: 6

74.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
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

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    9. mars 16:00 – 17:00

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    10. mars 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    10. mars 15:00 – 15:30BÓKIÐ SKOÐUN

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

Lindasmári 41
201 KÓPAVOGUR

Góð fjögurra herbergja íbúð með sérinngangi 
í Smáranum. Góður sólpallur til suðvesturs. 
Íbúðin er kál  frá fjölbýli, aðeins tvær íbúðir eru 
í kál num.

STÆRÐ: 102,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

52.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    9. mars 14:45 – 15:15



Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

HÚSALIND 6 (PARHÚS), 
201 KÓP. 
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 9. MARS 
KL 16:00-16:30

- 186,1 fm parhús á tveimur hæðum með 
bílskúr.

- Nýtanlegur gólfflötur töluvert stærri
- Stofa, borðstofa, eldhús og fjögur svefn-

herbergi.
- Sjónvarpshol, tvö baðherbergi, þvotthús og 

bílskúr.
- Gróinn og fallegur garður, matjurtir og 

berjarunnar.
- Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt 

í þjónustu.
Verð 79,9 millj.  Þórey, s. 663 2300

KVISTAVELLIR 34 – 221 
HFJ.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10 MARS 
KL. 13:00 – 13:30

- Glæsilegt endaraðhús ásamt innbyggðum 
bílskúr 

- Innfelld lýsing í loftum, gólfhiti á neðri 
hæðinni 

- Stór rúmlega 110 fm timburpallur 
- Tvö baðherbergi og þrjú svefnherbergi 
- Snyrtileg og falleg aðkoma, hiti í bílaplani 
- Mjög fallegt og vel skipulagt hús á rólegum 

stað í Hafnarfirði
V. 77,5 millj.  Andri s: 690 3111 

DRAUMAHÆÐ 8 – 210 
GBÆ
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10.MARS 
KL.15.00-15.30

- Vel skipulagt 150 fm endaraðhús
- 4 svefnherb., 2 baðherb.
- Viðhaldslítill og skjólgóður garður 
- Innbyggður bílskúr, gott plan
- Suður-svalir, gott útsýni
GÆTI LOSNAÐ FLJÓTLEGA

V. 79 millj.  Sveinn s. 6900.820

FÍFUHVAMMUR 39  –  
200 KÓP. 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10. MARS  
KL. 14:00 – 14:30
- Einstaklega fallegt og frábærlega staðsett 
328,7 fm. einbýlishús neðst í suðurhlíðum 
Kópavogs.

- Eignin er í afar góðu ástandi bæði að innan 
sem utan. 

- Eldhús og baðherbergi nýlega endurnýjað.  
- Gluggar og gler einnig endurnýjað.   
- 5 rúmgóð svefnherbergi.  2 baðherbergi.  
- Möguleiki að gera séríbúðarými í kjallara. 
- Eign hlaut verðlaun Kópavogs fyrir  
endurgerð húsnæðis. 

V. 128,9 millj.  Þórarinn s. 770-0309

NÝTTOPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

NÝTTNÝTT

NÝTT

STUÐLABERG FASTEIGNASALA KYNNIR

Nánari upplýsingar á studlaberg.is eða í síma 420 4000

MÓAVELLIR 2
GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJANESBÆ
Eignin er forsmíðað norskt einingahús sem er framleitt við bestu aðstæður í Noregi. 

Húsið er á fjórum hæðum með lyftu og munu íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum, 
vatnsúðakerfi, lýsingu og loftræstikerfi. Ísskápur og uppþvottavél fylgir einnig. 

ENN ERU NOKKRAR ÍBÚÐIR EFTIR -  BÓKAÐU SKOÐUN HJÁ OKKUR

Verðlisti

2ja herbergja verð frá 19.900.000

3ja herbergja verð frá 31.900.000

4ra herbergja verð frá 35.900.000

ÞÖKKUM 
GLÆSILEGAR 
MÓTTÖKUR



   

LAUFDALUR 25 – 260 REYKJANESB.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 12 MARS KL.17:30 – 18:00
- Glæsilegt 196 fm endaraðhús á einni hæð ásamt innb. bílskúr 

- Mjög vandaður frágangur, innfelld lýsing í loftum 

- Granít í eldhúsi, eikar þver spónlagðar eikar hurðar og skápar  

- Þrjú svefnherb. en mjög auðvelt að bæta því fjórða við  

- Afgirt verönd með timburpalli og heitum potti  

- Stutt í alla helstu þjónustu t.d skóla, leikskóla. 

V. 58 millj.  
Andri s: 690 3111 

MELÁS 9 (EFRI H.), 210 GARÐABÆ 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 9. MARS kl 14:00-14:30
148,2 fm efri hæð með bílskúr, laus til afhendingar.

Mikið endurbætt tvíbýli, báðar eignir til sölu.

Mjög gott skipulag, sérinngangur og stór suðurgarður.

Björt og rúmgóð stofa og borðstofa, hol, eldhús

þrjú svefnherbergi, baðherbergi og bílskúr.

Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.

Verð 69,9 millj.  
Þórey, s. 663 2300

HJALLASEL 20– 109 RVK.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 11. MARS KL.17.15-17.45
- Raðhús með AUKAÍBÚÐ. Frábær fjölskyldueign.

- Eignin er 243,5 fm. á 3. hæðum.  Gengið inn á miðhæð.

- 4-5 svefnherbergi, rúmgóð stofa. 

- Mjög stórar svalir/verönd með miklu útsýni.

- Miklir möguleikar, gott tækifæri á leigutekjum.

V. 75,5 M. 

Ingibjörg s. 897-6717

FÁLKAHREIÐUR – 276 MOSFELLSBÆR.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 12 MARS FRÁ 18:00 – 19:00
- Fallegt einbýlishús á einni hæð við Meðalfellsvatn (Fálkahreiður)  

- Húsið stendur á 5727,3 fm eignarlóð með glæsilegu útsýni yfir vatnið 

- Húsið var byggt árið 2011 og er skráð 105 fm 

- Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, eldhús opið inn í stofu

- Parket og flísar á gólfum  

- Frábær staðsetning rétt fyrir utan höfuðborgina  

V. 42,5 millj.  
Andri s: 690 3111 

MELÁS 9 (NEÐRI H.), 210 GARÐABÆ 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 9. MARS kl 14:00-14:30
96,1 fm neðri hæð, laus til afhendingar.

Mikið endurbætt tvíbýli, báðar eignir til sölu.

Mjög gott skipulag, sérinngangur og stór suðurgarður.

Björt og rúmgóð stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými.

Tvö svefnherbergi, baðherbergi og geymsla.

Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.

Verð 49,9  millj.  
Þórey, s. 663 2300

REYNIMELUR 88  – 107 RVK.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG. 12. MARS KL 17:30-18:00
- 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

VINDAKÓR 1 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 10.MARS KL.16.00-16.30
-Rúmgóð 113 fm endaíbúð með suður-svölum

-Stæði í lokaðri bílg. er með íbúðinni

-Tvö svefnherb., rúmgóð stofa, snyrtilegt eldhús

-Þvottaherbergi er innan íbúðar 

-Nýlega er búið að skipta um gólfefni á íbúð

-Mjög fallegt útsýni er úr íbúð

V. 49,9 millj. 
Sveinn s. 6900.820

SKÚLAGATA 40 – 101 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vel skipulögð 2ja herb íbúð á 3.hæð.

-  Skráð 88.2 fm (þar af 15 fm bílastæði í bílageymslu)

- Fyrir 60 ára og eldri.

- Vinsæl staðsetning í hjarta borgarinnar.

- Nýjar innréttingar að hluta og gólfefni.

V.43,5 millj. 

Siggi Fannar s. 897-5930

SLÉTTUVEGUR 17,103 REYKJAVÍK 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 9. 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
TILBOÐ                                                                         Þórey, s. 663 2300

MELALIND 12 – 201 KÓP.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Virkilega falleg 122,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. Hæð

- Bílskúr 26,1 fm.   Sameign afar snyrtileg.

- Stórar suðursvalir.

- Stutt í skóla og alla þjónustu.

V. 64,5 millj.

Þórarinn s. 770-0309

BRIMDALUR - 260 REYKJANESBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN
-Ný 185 fm parhús á einni hæð 

-Íbúð er 155,9 fm og innb. bílskúr 29,1 fm.

-Afhent fullbúin að innan að öllu leiti

-Steypt plata, hitalagnir í gólfum

-Vandaðar innréttingar og gólfefni

-ÁÆTLUÐ AFHENDING MAÍ 2019
V. 64,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820
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MÁVAHLÍÐ 6 – 105 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 10.MARS KL.13.00-13.30
-Endurnýjuð 106 fm íbúð á 1.hæð m/sérinng.

-Þrjú svefnherbergi, stofa, borðstofa

-Nýleg eldhúsinnrétting og gólfefni

-Búið að endurbæta, rafmagn og ofnalagnir

-Hús steinað að utan, skipt um gluggalista og gler

GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 59,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820 

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 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN



Senter

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

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

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

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Senter

Til sölu 3-4 herbergja fullbúnar íbúðir í Úlfarsárdal
Friggjarbrunni 53, opið hús sunnudaginn 10. mars, Kl. 14:00-14:30

Holtsvegur 2-6 
opið hús sunnudaginn 10. mars, Kl. 15:00-15:30

Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal
Skyggnisbraut 4 og 6, opið hús sunnudaginn 10. mars, Kl. 14:00-14:30

Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum á öllum stigum 

byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 til 250 hagkvæmar íbúðir á ári, sem 

eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. 

Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum 

lóða og svæða, endurbótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu öllu. 

Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

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

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

9 íbúðir 
til sölu!



ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Tökum vel á móti gestum á Klapparstíg 30.

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

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

Senter

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 10. MARS - KL. 14.00 - 14.30

Glæsilegar fullbúnar íbúðir á 
Hljómalindarreit.

16 íbúðir 
til sýnis.

Nýja íbúðir í 101 frá 32millj.



Boðaþing 14 og 16
203 Kópavogur

Norðurtún 16
225 Garðabær

Brekkubær 1
110 Reykjavík

Dalsbrún 8
810 Hveragerði

Maríubakki 32
109 Reykjavík

Daggarvellir 4B
221 Hafnarfjörður

Snorrabraut 56B
105 Reykjavík

Austurbraut 20
780 Höfn í Hornafirði

Efstahlíð 23
221 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARD. 9. MARS KL. 13:00 – 14:00
Nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri. 6 íbúðir eru eftir.
Stærð frá 79 fm 2ja herb. til 118,6 fm 3ja herbergja. Mjög 
er vandað til íbúðanna á allan hátt. Stutt í fallega náttúru 
við Elliðavatn og Heiðmörk. Eignirnar eru lausar til afhend-
ingar við kaupsamning. Nánari upplýsingar veitir Garðar 
Hólm í síma 899-8811 eða á gh@trausti.is  
Verð frá 47,9 – 54,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. MARS KL. 17:00 – 17:30
Rúmgott og bjart 195,6 fm einbýlishús á einni hæð þar af 
50,4 fm. tvöfaldur bílskúr með gryfju og fallegum garði í 
góðri rækt. Húsið hefur fengið gott viðhald.  
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Gerður Sveinbjörns-
dóttir í síma 899-5949 eða á gudbjorg@trausti.is  
Verð: 74,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. MARS KL. 17:30 – 18:00
Vel skipulögð og rúmgóð 120,5 fm 3ja herbergja endaíbúð 
á 2. hæð í Árbænum. Úr stofu/borðstofu er útgengi á 
stórar svalir með fallegu útsýni. Stutt í skóla, leikskóla og 
verslun. Nánari upplýsingar veitir Garðar Hólm í síma 
899-8811 eða á gh@trausti.is  
Verð: 45,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10. MARS KL. 14:00 – 14:30
Bjart og rúmgott 99 fm. raðhús á einni hæð með fallegu 
útsýni til suðurs og verönd þar sem hefur verið gert ráð 
fyrir heitum potti. Vel skipulagt og glæsilegt endaraðhús. 
Nánari upplýsingar veitir Garðar Hólm í síma 899-8811 
eða á gh@trausti.is  
Verð: 42,5 millj.  

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. MARS KL. 17:00 – 17:30 
Einstaklega björt og rúmgóð 92,1 fm 4ra herbergja enda-
íbúð á 3. hæð með 4,6 fm geymslu. Íbúðin hefur verið tekin 
í gegn að miklu leyti. Eign á góðum og barnvænum stað 
rétt við helstu útivistarperlur borgarinnar. Stutt í skóla, 
leik skóla og verslun. Nánari upplýsingar veitir Kristján 
Baldursson í síma 867-3040 eða á kristjan@trausti.is 
Verð: 41,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. MARS KL. 18:00 – 18:30
Falleg og björt 73,2 fm 2-3ja herbergja íbúð á 4. hæð í góðu 
lyftuhúsi með sérinngangi af svölum. Tvö svefnherbergi, 
opið eldhús og stofa með góðum suðursvölum. Þvottahús 
innan íbúðar. Sérgeymsla á sömu hæð. Tilvalin fyrstu 
kaup. Laus fljótlega. Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg 
Helga Jóhannesdóttir í síma 897-7712 eða á gudbjorg-
helga@trausti.is Verð: 37,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10. MARS KL. 16:00 – 16:30
Íbúð fyrir 55 ára og eldri í miðbæ Reykjavíkur. Björt og 
vel skipulögð 67 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu 
fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi, 
svefnherbergi, forstofu og geymslu. Svalir með svala-
lokun. Nánari upplýsingar veitir Garðar Hólm í síma 
899-8811 eða á gh@trausti.is  
Verð: 37,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. MARS KL. 17:00 – 17:30
Glæsilegt 135,1 fm tveggja hæða einbýlishús ásamt 28,1 
fm bílskúr á frábærum stað. Golfvöllur í göngufæri og  
frábært útsýni til fjalla af efri hæð hússins.  
Nánari upplýsingar veitir Jóna Benný Kristjánsdóttir í 
síma 869-8650 eða á jona@trausti.is
Verð: 42 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. MARS KL. 18:15 – 18:45
Rúmgott og bjart 151,8 fm 6 herbergja raðhús á tveimur 
hæðum með 28,7 fm bílskúr og fallegu útsýni. Tvennar 
svalir. Góður afgirtur sólpallur með heitum pott. Gróinn 
garður. Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Gerður Svein-
björnsdóttir í síma 899-5949 eða á gudbjorg@trausti.is
Verð: 74,9 millj.
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Fiskakvísl 28
110 Reykjavík

Hólavað 21
110 Reykjavík

Svalbarði 1
780 Höfn í Hornafirði

Sogavegur 140
108 Reykjavík

Sandavað 1
110 Reykjavík

Heiðarbær 11
110 Reykjavík

Viðarrimi 62
112 Reykjavík

Fellsmúli 14
108 Reykjavík

Gnitakór 2
203 Kópavogur

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. MARS KL. 18:30 – 19:00
Glæsileg og vel skipulögð 128,9 fm 5 herbergja íbúð á 2. 
hæð með tvennum svölum og öll hin snyrtilegasta. Eignin 
er skráð 128,9 fm en efri hæð er að hluta undir súð og 
gólfflötur því mun stærri. Stórkostlegt útsýni er yfir sundin 
til vesturs. Nánari upplýsingar veitir Garðar Hólm í síma 
899-8811 eða á gh@trausti.is 
Verð: 53,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 12. MARS KL. 18:00 – 18:30
Nýlegt og tvílyft 119,5 fm 4ra herbergja raðhús með 27,2 
fm bílskúr. Stór 70 fm sólpallur. Rúmgott 30 fm geymsluloft 
er yfir efri hæðinni sem ekki eru inni í fermetratölu eignar-
innar. Rúmgóð og björt eign í útjaðri byggðar í Norðlinga-
holti. Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Gerður Svein-
björnsdóttir í síma 899-5949 eða á gudbjorg@trausti.is
Verð: 64,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 13. MARS KL. 17:00 – 17:30
Vel staðsett 101,8 fm íbúð á neðri hæð með sérinn-
gangi í klæddu tvíbýlishúsi. Gróinn garður. Stutt er skóla, 
matvöru verslun, sundlaug og ýmsa þjónustu. Nánari upp-
lýsingar veitir Jóna Benný Kristjánsdóttir í síma 869-8650 
eða á jona@trausti.is
Verð: 18,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 12. MARS KL. 17:00 – 17:30
Rúmgott og mikið endurnýjað 80,7 fm 3ja herbergja parhús 
með stórum suðurgarði. Gott geymsluloft er yfir eigninni 
sem ekki er inni í fermetratölu eignar. Leyfi er til að byggja 
stærra og því stækkunar möguleikar upp á 188,8 fm. 
Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson í síma 867-
3040 eða á kristjan@trausti.is
Verð: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 12. MARS KL. 19:00 – 19:30
Einstaklega björt og rúmgóð 119 fm 4ra herbergja íbúð á 
efstu hæð í góðu lyftuhúsi auk bílastæðis í lokuðum bíla-
kjallara. Yfirbyggðar svalir. Eign á góðum og barnvænum 
stað rétt við helstu útivistarperlur borgarinnar. Nánari 
upplýsingar veitir Garðar Hólm í síma 899-8811 eða á 
gh@trausti.is  
Verð: 53,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 13. MARS KL. 18:00 – 18:30
Fallegt einbýlishús með bílskúr. Staðsett innarlega í botn-
langa. Svefnherbergin eru þrjú en auðvelt er að breyta 
þeim í fjögur. Í hluta bílskúrs er 25 fm geymslupláss sem 
ekki er inni í fermetratölu eignar. Glæsilegur garður. 
Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson í síma 867-
3040 eða á kristjan@trausti.is
Verð: 89,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 12. MARS KL. 17:30 – 18:00
Einstaklega bjart og rúmgott 184,3 fm einbýlishús á einni 
hæð þar af 41,8 fm bílskúr. Meiri lofthæð er í stofunni. 
Stór pallur í kringum hluta hússins og góður garður. Gott 
aðgengi er að húsinu og eignin hefur fengið gott viðhald. 
Nánari upplýsingar veitir Garðar Hólm í síma 899-8811 
eða á gh@trausti.is
Verð: 81,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 13. MARS KL. 17:00 – 17:30
Virkilega falleg og björt 144,1 fm 5-6 herbergja íbúð á 3. 
hæð með góðum suðursvölum í snyrtilegu fjölbýlishúsi. 
Vel skipulögð endaíbúð með fínu útsýni. Einstaklega vel 
staðsett eign. Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldurs-
son í síma 867-3040 eða á kristjan@trausti.is 
Verð: 52,9 millj.

OPIÐ HÚS  FIMMTUDAGINN 14. MARS KL. 17:00 – 17:30
Stórglæsilegt og vandað 249,3 fm einbýlishús með  
fallegu útsýni og 50,5 fm bílskúr. Mjög vandað hús þar sem 
hugsað er vel út í hvert smáatriði hvað varðar hönnun og 
efnisval. Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson í 
síma 867-3040 eða á kristjan@trausti.is
Verð: 139 millj.
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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

Garðar Hólm 
Birgisson
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

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



Vel skipulögð 87,8 fm 3ja herbergja íbúð á 
fyrstu hæð með útgengi í suður garð. Afar 
rúmgóð svefnherbergi. Parket á gólfum. Laus við 
kaupsamning. Gott hús. 
Opið hús miðvikudaginn 13. mars kl 18:15

BALDUR 
JEZORSKI
S: 776 0615

KRISTBERG 
SNJÓLFSSON
S: 892 1931

DAN V. S. WIIUM
S: 533 4040

Björt 132,9 fermetra fimm herbergja hæð á 
tveimur pöllum. Stofa með innfelldri lýsingu 
og góðri lofthæð. Þrjú svefnherbergi, útgengt 
á svalir úr einu þeirra, komið er að einhverjum 
úthúsviðgerðum. 
Opið hús þriðjudaginn 12. mars kl 18:00

3ja herbergja 85,2 fermetra kjallaraíbúð með sér 
inngang. Eign á góðu verði en þarfnast verulegs 
viðhalds. Gott tækifæri fyrir handlagna. 
Opið hús sunnudaginn 10. Mars kl 13:00

SELJAVEGUR 25

EIGNIR Á GÓÐU 
VERÐI Í 101 RVK

ÁSVALLAGATA 69 BÁRUGATA 22

39,8
millj. 49,8

millj.

29,8
millj.

Löggiltur fasteignasaliLöggiltur fasteignasaliSölustjóri

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

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

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

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

Hlynur Bjarnason
hlynur@gardatorg.is
s. 697 9215

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

Boðaþing 14-20.  Kópavogur

Opið hús sunnudaginn 10. mars milli 13:00-14:00
Stærð frá 79,8 - 134,7fm | Verð frá 41,9 - 73,9 millj.

Nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri á góðu verði við 
þjónustumiðstöðina Boðinn. 

Herjólfsgata 40. Hafnarfjörður 

Opið hús. sunnudag frá kl 14:30 - 15:00
Stærð:  109,6 fm | Verð: 57,9 m | Aldur: 60+

Góð íbúð á annari hæð ásamt stæði í lokaðri 
bílgeymslu. Lyftuhús með rúmgóðri og snyrtilegri 
sameign.  Sjávarútsýni af yfirbyggðum svölum.

Ásbúð 66. Garðabær

Opið hús þriðjudag 17:15-17:45
Stærð: 178.5fm | Herb: 4 | Verð: 79.8 m

Vel staðsett 178,5 fm parhús á einni hæð með 
tvöföldum bílskúr. Húsið er vel staðsett, hornlóð 
með fallegum garði.  Stutt í skóla og þjónustu.

Nýhöfn 3. Garðabær

Opið hús mánudaginn 11.mars 17-18
Stærð: 152.4fm | Verð: 84 m

Einstaklega vel útbúin íbúð á efstu hæð í lyftuhú-
si með óskertu sjávarútsýni yfir Arnanesvoginn. 
Stórar yfirbyggðar svalir. Innangegnt í bílskúr. 

Hjallabraut 33. Hafnarfjörður

Opið hús þriðjudag 12.mars 12:30-13:00
Stærð: 79,2fm | Herb: 3 | Verð: 43.5 m

Íbúðin er staðsett í húsi eldriborgara. Innangengt 
í ýmsa þjónustu þ.m.t. matur í hádeginu, fót og 
handsnyrting, hárgreiðsla, nudd ofl. ofl.

Þórsberg 2. Hafnarfjörður

Opið hús sunnudagur 10.mars 15-15:30
Stærð: 297,1fm | Herb: 9 | Verð: 95.8 m

Einbýlishús á vinsælum skjólgóðum stað í Set-
berginu með fallegu útsýni. Möguleiki er á að út-
búa 109,2 fm íbúð á neðri hæð með sérinngangi. 

Akurvellir 1. Hafnarfjörður

Opið hús Sunnudag 13-13:30
Stærð: 132,7fm | Herb: 4 | Verð:  49 m

Snyrtileg íbúð með 3 svefnherbergjum og stórri 
stofu. íbúðin er á góðum stað á Völlunum,  stutt í 
skóla, leikskóla, verslun og þjónustu.

Helluvað 15. Reykjavík

Opið hús Sunnudag 10. mars 14:30-15:00
Stærð: 100,2 fm | Herb: 3 | Verð: 42.9 m

3ja herbergja íbúð á 3.hæð með suðursvölum og 
góðu útsýni. Þar af 11,4 fm geymsla og bílastæði í 
bílakjallara.  Þvottahús innan íbúðar.
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Með þér alla leið

Einstaklega vel hannaðar íbúðir með 

 

 

Grandavegur 42 A, B og C 
 107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

Jón Rafn Valdimarsson

Sími: 695 5520 

Þórunn Pálsdóttir 

Sími: 773 6000 

Þórhallur Biering

Sími: 896 8232 

Gunnar S. Jónsson 

Sími: 899 5856

Jason Ólafsson 
 

Sími: 775 1515

OPIÐ HÚS
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36,9 millj.Verð:
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Gráhella 70
800 Selfoss

.       

34,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

Arkitekt Kristinn Ragnarsson 

Álalækur 17
800 Selfoss

Dalsbraut 26-28-30
Reykjanesbæ

 

 

 

 

 

 

 

Var að fá í einkasölu  

stór glæsilegt einbýlishús á Seltjarnarnesi  
 

Jórunn Skúladóttir, 
sími:

upplýsingar um húsið eru einungis veittar á skrifstofu

 

Jason Kr. Ólafsson,
sími: 775 1515

Jason Kr. Ólafsson,
sími: 775 1515

OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar veita:

Þórhallur Biering
 

Sími: 896 8232

Gunnar S. Jónsson 

Sími: 899 5856

Axel Axelsson

Sími: 778 7272

Óskar H. Bjarnasen 

Sími:  691 1931

31,5 millj.
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SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
54.9M

ÍBÚÐ

AUSTURKÓR 65 203 KÓPAVOGUR

4 HERBERGI 117m2

ÚTSÝNISÍBÚÐ  - EFSTA HÆÐ

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Mán. 11. mar. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
84.9M

PARHÚS

JAKASEL 5A 109 REYKJAVÍK

8 HERBERGI 224m2

MIKIÐ ENDURNÝJAÐ - FJÖLSKYLDUVÆNT

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Lau. 9. mar. frá kl. 14:00-14:30

VERÐ:
73.9M

ÍBÚÐ

SKÓGARSEL 43 109 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 142.9m2

ÍBÚÐ MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Sun. 10. mar. frá kl. 15:00-15:30

VERÐ:
53.9M

ÍBÚÐ

LINDARGATA 28 101 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 84.3m2

NÝLEG ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ SÉR INNGANGI

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Sun. 10. mar. frá kl. 14:30-15:00

VERÐ:
39.5M

ÍBÚÐ

SUNDLAUGARVEGUR 26 105 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 84.2m2

SNYRTILEG OG MIKIÐ ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Sun. 10. mar. frá kl. 15:30-16:00

VERÐ:
42.9M

ÍBÚÐ

VATNSSÍGUR 13 101 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 68.2m2

FALLEG ÍBÚÐ Í SKUGGANUM

ÚLFAR 897 9030 og BÖRKUR 832 8844

Opið hús Þri. 12. mar. frá kl. 17:15 -17:45

VERÐ:
165M

EINBÝLISHÚS

TÚNGATA 38 101 REYKJAVÍK

8-9 HERBERGI 309.5m2

AUKA ÍBÚÐ - BÍLSKÚR FALLEGT HÚS

BRANDUR GUNNARSSON            897 1401

Opið hús Mán. 11. mar. frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
53.8M

ÍBÚÐ

GERPLUSTRÆTI 31 270 MOSFELLSBÆR

5 HERBERGI 125.4m2

LAUS STRAX - FALLEG STAÐSETNING

BRANDUR GUNNARSSON            897 1401
VERÐ:

39.9M

ÍBÚÐ

GULLENGI 23 112 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 83m2

LAUS STRAX

BRANDUR GUNNARSSON            897 1401

VERÐ:
42.9M

ÍBÚÐ

KÁRSNESBRAUT 69 200 KÓPAVOGUR

3 HERBERGI 93m2

LAUS STRAX - ÞRÍBÝLI

BRANDUR GUNNARSSON            897 1401
VERÐ:

31.9M

STÚDÍÓ ÍBÚÐ

NJÁLSGATA 48A 101 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 50.6m2

LAUS STRAX - SÉR INNGANGUR

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR         621 2020

Opið hús Lau. 9.mar. frá kl. 13:00-13:30

VERÐ:
37.9M

FJÖLBÝLI

BLIKAHÓLAR 4 111 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 103.3m2

LAUS STRAX, LYFTA, FRÁBÆRT ÚTSÝNI

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR         621 2020

Opið hús Mán. 11.mar. frá kl. 17:00-17:30


