
bmvalla.is

Starfssvið 
· Verkefnastjórnun einingaverkefna og samskipti 

við viðskiptavini og hönnuði þeirra

· Vinna við hönnun forsteyptra eininga og gerð 

verkteikninga fyrir framleiðsludeild

· Þátttaka í gerð burðarvirkisteikninga 

· Önnur tilfallandi verkefni í tækni- og 

hönnunardeild

Hæfniskröfur
· Menntun í byggingafræði, iðnfræði, tæknifræði 

eða sambærileg menntun/reynsla 

· Kunnátta og reynsla af tölvuteikningu í AutoCAD 

og Revit nauðsynleg

· Önnur almenn tölvukunnátta 

· Lipurð i samskiptum

· Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Smellpassar þú í hópinn?
BM Vallá leitar að öflugum starfsmanni í hönnunarteymi í 

húseiningadeild fyrirtækisins, Smellinn. 

BM Vallá er rótgróið og leiðandi fyrirtæki í byggingariðnaði. Hjá okkur 

starfar öflugur hópur starfsfólks við fjölbreytta framleiðslu og þjónustu. 

Við bjóðum upp á fyrsta flokks starfsaðstöðu með aðgang að mötuneyti. 

Fyrirtækið starfar eftir „núll“ slysastefnu þar sem öryggismál starfsmanna 

eru í forgangi og gæðakerfi okkar er rekið samkvæmt ISO 9001 staðlinum. 

Umsóknir sendist fyrir 8. apríl 2019 á netfangið radning@bmvalla.is. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bergþór yfirmaður hönnunardeildar 

í síma 412 5410 eða 617 5410. Starfsstöð er að Breiðhöfða 3, 110 Reykjavík.

Mótaðu 
framtíðina 
með okkur!

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Umsóknum skal skilað á ráðningavef ON, starf.on.is, þar sem nánari upplýsingar um störfin er að finna.
Öll kyn eru hvött til að sækja um störfin. 

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2019

UMHVERFISVERÐLAUN ATVINNULÍFSINS
FRAMTAK ÁRSINS 2016

ÍSLENSKA 
ÁNÆGJUVOGIN 2017

Hjá virkjunum ON starfar frábært fagfólk við orkuframleiðslu þar sem lögð er áhersla á fullnýtingu auðlindastrauma í 
sátt við umhverfið. Okkur vantar tvo leiðtoga til að leiða og móta tvær nýjar deildir í starfseminni. Við leitum að drífandi 
einstaklingum sem búa yfir frumkvæði, umhyggju og umbótahugsun. Sem deildarstjóri hjá ON styður þú starfsfólk til 
ábyrgðar og skapar vinnustað þar sem hæfileikar og hugmyndir eru nýttar til fulls.

Tvær nýjar stöður fyrir drífandi deildarstjóra

Deildarstjóri áætlana og aðfanga
Áætlanir og aðföng er deild sem starfar þvert á aðrar deildir virkjana, skipuleggur 
og samhæfir öll verkefni í nánu samstarfi við þær. Deildin ber ábyrgð á bestun og 
rekstri aðfangakeðju virkjana og er lykilþáttur í skilvirkum rekstri.

Ef þú hugsar í lausnum og þrífst á því að bæta flæði og ferla, drífur fólk með þér og 
hefur ástríðu fyrir skipulagi, þá viljum við heyra frá þér.

Deildarstjóri vélbúnaðar og veitna
Vélbúnaður og veitur er ein af fjórum deildum sem bera ábyrgð á framþróun, rekstri og 
viðhaldi tæknilegra þátta virkjana. Teymi sérfræðinga starfar í deildinni að fjölbreyttum 
verkefnum tengdum borholum, lögnum og vélbúnaði. 

Ef þú hefur áhuga á tækni, býrð yfir skipulagsfærni og góðri yfirsýn, ert lipur í mann-
legum samskiptum og með ástríðu fyrir nýjum lausnum, þá viljum við heyra frá þér. 

JAFNLAUNAVOTTUN
2018 - 2021
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Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 550 5626
Job.is



Sérfræðingur í fjárhagsstöðu heimila  
og fyrirtækja

Starfið felst í undirbúningi og reglubundinni söfnun gagna um 
fjárhags stöðu heimila og fyrirtækja, tölfræðilegri úrvinnslu, 
greiningu, birtingu á niðurstöðum og samskiptum við notendur.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða  

sambærileg menntun.
 Þekking á tölfræðilegri úrvinnslu.
 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð. 

Sérfræðingur í launa- og tekjutölfræði

Starfið felst í útreikningum og útgáfu á launavísitölum, bæði 
reglulegri vinnslu og þróunarvinnu, svo og öðrum verkefnum 
við úrvinnslu og greiningu á launa- og tekjuupplýsingum.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf á sviði tölfræði, verkfræði, stærðfræði eða annað sem 

nýtist í starfi.
 Góð þekking á íslensku efnahagslífi og vinnumarkaðnum er æskileg.
 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra  

upplýsinga er kostur.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlutað eigandi 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, 150 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]
  Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]

Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar 2013.

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfulla 
 og áhugasama starfsmenn
Hagstofa Íslands
leitar að metnaðarfullu og áhugasömu starfsfólki

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna,  
stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknir skulu 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 umsóknafrestur rennur út.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Sérfræðingur í gagnasöfnun

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. Deildin  
hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu 
Íslands. 

Starfið felur í sér þróun aðferða og sérhæfð 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 spurninga- 
listagerð vegna nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur 
í hagskýrslugerð. 

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
• Reynsla af aðferðafræði gagnasafnana og spurningalistagerð
• Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA)
• Reynsla af vinnu í gagnagrunnum (svo sem SQL) er kostur
• Góð ritfærni á íslensku og ensku  
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl. 2019

Vef- og viðmótshönnuður

Starfið felst í að leiða áframhaldandi framþróun á vef Hagstofunnar og sá sem því  
sinnir yrði helsti sérfræðingur Hagstofunnar á sviði vefmiðlunar, með tilliti til hönnunar og 
framsetningar efnis. Vinnan sjálf gengur út á hanna notendamiðaðar og fallegar stafrænar 
lausnir með notendaupplifun og gott flæði í fyrirrúmi og jafnframt að styðja við og vinna að 
framsetningu á gögnum Hagstofunnar. 

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur, til dæmis á sviði vef- og viðmótshönnunar, 

margmiðlunar, fjölmiðlunar, fjölmiðlafræði eða viðeigandi listnáms 
• Starfsreynsla af vef- og viðmótshönnun er nauðsynleg
• Þekking og/eða starfsreynsla á framendaforritun (HTML og CSS)
• Þekking á almennt viðurkenndum venjum í hugbúnaðarþróun
• Farsæl starfsreynsla af hönnun og myndvinnslu (myndræn gagnaframsetning)
• Farsæl reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Þekking á Javascript er kostur
• Þekking á hagnýtingu samfélagsmiðla er kostur
• Ritfærni er kostur
• Góð samskipta- og samstarfsfærni
• Frumkvæði og drifkraftur

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl. 2019

Sjóvá 440 2000 

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

Sérfræðingur  
í trygginga-  
og tölfræði- 
greiningu

Við leitum að öflugum einstaklingi  
í starf sérfræðings innan trygginga- 
og tölfræðigreiningar. Í boði er fjöl-
breytt starf í metnaðarfullu teymi.

Við leitum að einstaklingi með
 › háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. stærð-

fræði, verkfræði eða sambærilega menntun
 › starfsreynslu sem tengist úrvinnslu og fram-

setningu gagna
 › mjög góða færni í Excel og SQL og þekkingu  

á Python og R
 › mikla hæfni í að greina upplýsingar og setja 

fram með skipulögðum hætti
 › framúrskarandi samskiptahæfni og metnað til 

að ná árangri

Starfið felur meðal annars í sér
 › tölfræðivinnslu sem snýr að opinberum  

skýrsluskilum, gjaldskrám og verðlagningu
 › greiningu á afkomu helstu vátryggingartegunda 
 › þátttöku í verkefnum tryggingastærðfræðings
 › upplýsingaöflun og framsetningu gagna til 

stjórnar og stjórnenda

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl nk. 
Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsoknir.

Nánari upplýsingar veitir Steinunn Guðjónsdóttir, 
forstöðumaður trygginga- og tölfræðigreiningar, 
steinunn.gudjonsdottir@sjova.is. 

Jafnlaunavottun
velferðarráðuneytisins

Framúrskarandi fyrirtæki
í flokki stærri fyrirtækja

Efst tryggingafélaga 
í Ánægjuvoginni



Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Lífeyrissjóður starfsmanna 
ríkisins (LSR) er elsti 
lífeyrissjóður landsins, en 
upphaf sjóðsins má rekja aftur 
til ársins 1919 þegar fyrsti 
eiginlegi lífeyrissjóðurinn varð 
til hér á landi. LSR fagnar því 
100 ára afmæli á árinu 2019.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13204 

Menntun og hæfni:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Leiðtogahæfileikar og lipurð í samskiptum
Haldbær þekking á eignastýringu og lífeyrissjóðakerfinu
Víðtæk reynsla af stjórnun, rekstri og stefnumótun 
Lausnamiðuð og gagnrýnin hugsun 
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

·
·
·
·
·
·

·
·
·

·
·

Umsóknarfrestur

3. apríl 

Ábyrgð og starfssvið:
Yfirumsjón með rekstri sjóðsins
Stefnumótun í samráði við stjórn
Tryggir að unnið sé eftir stefnu og ákvörðunum stjórnar og 
samþykktum sjóðsins
Samskipti við hagaðila
Erlend samskipti

Stjórn LSR óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra fyrir sjóðinn. Áhersla er lögð á að framkvæmdastjóri hafi leiðtogahæfni, 
reynslu af rekstri og þekkingu á íslenska lífeyrissjóðakerfinu.

Ráðgjafi í Þjónustuver BHM

Capacent — leiðir til árangurs

BHM er heildarsamtök 26 
aðildarfélaga á vinnumarkaði 
og gegna lykilhlutverki 
í hagsmunagæslu fyrir 
starfsstéttir háskólamenntaðra 
hér á landi. Félagsmenn BHM 
eru 14.000 
 
Tilgangur Starfsþróunarseturs 
háskólamanna er að stuðla að 
framgangi háskólamenntaðra 
félagsmanna aðildarfélaga 
BHM sem aðild eiga að setrinu 
og framþróun stofnana með 
markvissri starfsþróun.  
 
BHM er vinnustaður þar sem 
jafnrétti er haft að leiðarljósi.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13205 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
Frumkvæði og skipulagshæfni.
Gott vald á íslensku máli.
Góð tölvukunnátta.
Reynsla af störfum félagasamtaka er kostur.
Góð starfsreynsla af alhliða skrifstofustörfum.

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

01. apríl 

Helstu verkefni: 
Þjónusta og upplýsingagöf til félagsmanna.
Móttaka og meðhöndlun gagna.
Úrvinnsla umsókna.
Umsjón og eftirlit með rafrænu umsóknarferli.
Undirbúningur stjórnarfunda og gagnaöflun fyrir stjórnir 
STH og sjóðanna.

Bandalag háskólamanna (BHM) óskar eftir að ráða ráðgjafa til starfa í Þjónustuver BHM. Um er að ræða fjölbreytt starf 
sem reynir á samskiptahæfni og þjónustulund við úrlausn mála. Um er að ræða 100% framtíðarstarf.

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Ef þú ert með rétta 
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www.akranes.is  

Brekkubæjarskóli auglýsir lausa stöðu aðstoðarskólastjóra

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að taka þátt í að stjórna og leiða faglegt 

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Starfsmannastjórnun og samskipti við launabókhald
• Að vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar stefnu  
 skólans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við  

•
•
•

• Að bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í  

•
•

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2019. 

Umsóknum fylgi starfsferilskrá ásamt greinargerð þar sem kemur fram ástæða 

Nánari upplýsingar veitir Arnbjörg Stefánsdóttir skólastjóri, 
arnbjorg.stefansdottir@brekkubaejarskoli.is, sími 4331300. 

Hæfniskröfur 
•

•
• Viðbótarmenntun í stjórnun er æskileg og/eða reynsla af  

•
•
•
•
•
•
•

sem leggur áherslu á lífsleikni og er skólastefnan Góður og fróður til grundvallar í öllu skóla-

Bílabúð Benna hefur í 44 ár verið þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins. Fyrirtækið er umboðsaðili 

Porsche, Opel og SsangYong bifreiða. Auk þess að bjóða upp á gott úrval bæði nýrra og notaðra 

bifreiða sinnir Bílabúð Benna alhliða þjónustu fyrir þessi vörumerki.

HEFUR ÞÚ FRAMÚRSKARANDI ÞJÓNUSTULUND OG VILT VINNA Í SKEMMTILEGU TEYMI?

Bifvélavirki í söluskoðanir
Bílabúð Benna óskar eftir vönum bifvélavirkja 
til starfa á þjónustuverkstæði fyrirtækisins. 
Leitað er að einstaklingi með þægilegt viðmót, 
keppnisskap og hæfileika til að vinna í teymi.
Um er að ræða 100% stöðu í framtíðarstarfi.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun eða viðamikil  
 reynsla í viðgerðum
• Mjög góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
• Metnaður og vilji til að ná árangi
 
Starfssvið:
• Söluskoðanir
• Undirbúningur fyrir sölu
• Verðmat viðgerða
• Þátttaka í þjálfunarætlun
• Önnur verkefni tengd starfinu

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Elías Jóhannesson, verkstæðisformaður,
elias@benni.is. Umsóknafrestur er til
og með 31. mars.

Bifvélavirki
Bílabúð Benna óskar eftir vönum bifvélavirkja 
til starfa á þjónustuverkstæði fyrirtækisins. 
Leitað er að einstaklingi með þægilegt viðmót, 
keppnisskap og hæfileika til að vinna í teymi.
Um er að ræða 100% stöðu í framtíðarstarfi.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun eða viðamikil  
 reynsla í viðgerðum
• Mjög góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
• Metnaður og vilji til að ná árangi
 
Starfssvið:
• Viðgerðir og viðhald á bílum frá   
 Porsche, Opel og SsangYong
•  Ábyrgðarviðgerðir á bílum í ábyrgð
•  Verðmat viðgerða
•  Þátttaka í þjálfunarætlun
• Önnur verkefni tengd starfinu

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Elías Jóhannesson, verkstæðisformaður,
elias@benni.is. Umsóknafrestur er til
og með 31. mars.

OPEL

Þjónusturáðgjafi
Bílabúð Benna leitar að þjónusturáðgjafa sem 
vill vinna í frábæru teymi með leiðandi 
bílaframleiðendum. Umsækjandi þarf að koma 
vel fram, vera þjónustulipur, samviskusamur 
og geta sýnt frumkvæði í starfi. Um er að 
ræða 100% stöðu í framtíðarstarfi.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku skilyrði
• Framúrskarandi þjónustulund
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Útsjónarsemi og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð tölvukunnátta

Starfssvið:
• Móttaka og aðstoð við viðskiptavini
• Ráðgjöf, tímabókanir og upplýsingagjöf  
 til viðskiptavina
• Undirbúningur og uppgjör þjónustuverka
• Gerð tilboða, reikninga og verkáætlana
• Ráðgjöf og sala varahluta

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Úlfar Kristinsson, ulfar@porsche.is. 
Umsóknafrestur er til og með 31. mars.

Mannauðsstefna fyrirtæksins lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnustaður sem byggir á sterkri liðsheild,
keppnisskapi, jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingum af báðum kynjum.
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Skólastjóri í Mosfellsbæ

Laus störf í fjármáladeild

Lágafellsskóli — Sterkur grunnur, ótal möguleikar

Fjármáladeild Mosfellsbæjar er stoðdeild sem sér um umsýslu fjármála bæjarins. Deildin sinnir bókhaldi, greiðslu reikninga, 
innheimtu fasteignagjalda auk annarra gjalda. Fjármáladeild hefur með höndum verkstjórn við fjárhagsáætlanagerð, árs-

aðalbókari og bókari. 

af fjölbreyttu skólaformi. Lágafellsskóli er samþættur leik- og 
grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnu. Starfsemi 
skólans fer fram í tveimur byggingum þar sem yngstu bekkir 
grunnskóla ásamt elstu árgöngum leikskóla eru staðsettir í 

Mosfellsbær leitar eftir framsæknum einstaklingi sem hefur 

færni til að leiða starfsemi skólans. Skólastjóri gegnir lykilhlut-
verki í að móta góðan skólabrag og samstarfsvettvang skóla 
og samfélags. Skólastjóri mótar framtíðarstefnu skólans í 
samræmi við aðalnámskrá, skólastefnu Mosfellsbæjar og 
hugmyndafræði skólans og ber ábyrgð á að skólastarf sé í 
samræmi við lög og reglugerðir.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• 
• Menntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis- og menntunarfræða
• Þekking á áætlunargerð, fjármálstjórnun og stefnumótunarvinnu  
• Reynsla á sviði stjórnunar og faglegrar forystu í menntastofnun 
•
• 
• Góð íslenskukunnátta og færni til að miðla upplýsingum

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl 2019.  
Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem 
greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðn-

Udengård framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs í síma 525 
6700. Um framtíðarstöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður 
svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

Aðalbókari ber ábyrgð á bókhaldi Mosfellsbæjar, stýrir 
bókhaldsvinnu sveitarfélagsins og gerð uppgjörs.

Innheimtufulltrúi ber ábyrgð á reikningagerð, innheimtu, 
álagningu fasteignagjalda auk móttöku rafrænna reikninga. 

Aðalbókari Innheimtufulltrúi

Sækja skal um störfin á ráðningarvef 
mosfellsbæjar, www.mos.is

Sækja skal um starfið á ráðningarvef 
mosfellsbæjar, www.mos.is

Menntunar- og hæfnikröfur:
· Viðskiptafræðimenntun af fjármála- eða endurskoðunarsviði 
  og/eða meistarapróf í reikningsskilum
· Reynsla og þekking á færslu, skipulagningu og uppgjöri bókhalds.
· 
· Mjög góð tölvukunnátta og færni í Excel
· 
· Samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og lausnamiðuð hugsun
· Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig skipulega
· 
· Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni
· 
· Þekking á lögum og reglum um bókhald og reikningsskil 
  sveitarfélaga ásamt lögum um virðisaukaskatt og reglum
  um undanþágur fyrir sveitarfélög er kostur

Menntunar- og hæfnikröfur:
· 
· 
· Mjög góð tölvukunnátta, sérþekking og færni í Excel
· 
· 
· Samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og lausnamiðuð hugsun
· Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig skipulega
· 
· Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2019. Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem greinir frá reynslu, menntun 
síma 525 6700. 

Um framtíðarstöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.



Stangaveiðifélags Reykjavíkur (SVFR)  
óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. 
SVFR er eitt öflugasta stangaveiðifélag landsins og hefur 
þann tilgang að útvega félagsmönnum sínum veiðileyfi. Í því 
skyni tekur félagið veiðivötn á leigu eða annast umboðssölu á 
veiðileyfum. Skrifstofa félagsins er í Reykjavík þar sem starfa 
samtals þrír starfsmenn. Nánari upplýsingar um félagið má 
finna á heimasíðu þess https://www.svfr.is/um-felagid/ 

Helstu verkefni:
• Ber ábyrgð á daglegum rekstri í umboði stjórnar
• Hefur umsjón með fjármálum félagsins og mótar tillögur í 
þeim efnum í samráði við stjórn
• Gerir rekstrar-, greiðslu- og fjárfestingaáætlanir
• Ber ábyrgð á bókhaldi og uppgjöri félagsins
• Sér um samningagerð í samstarfi við stjórn
• Undirbýr og situr stjórnarfundi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðeigandi háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun og/eða rekstri fyrirtækja
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi 
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Umsóknir berast á svfr@svfr.is ásamt  
ferilskrá og kynningarbréfi.

Umsóknarfrestur er til 5. apríl.

Við óskum eftir 
aðstoðarverslunarstjóra 
á höfuðborgarsvæðinu

Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem er 
tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Helstu verkefni
• Þjónusta við viðskiptavini
• Sala, birgðahald og umhirða búðar
• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
• Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins
• Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum
• Reynsla af verkstjórn
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Góð framkoma, jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og   
 þekking á Navision kostur

Starfshlutfall er 100%. Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

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

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

Starf laust til umsóknar 
Skólastjóri Tónlistarskóla 

Húsavíkur 
Tónlistarskóli Húsavíkur hefur verið starfræktur frá 
árinu 1961. Skólinn hefur aðsetur í Borgarhólsskóla og 
er samstarf skólanna tveggja umtalsvert. Frá árinu 1992 
hefur verið í gangi samstarfsverkefni Tónlistarskólans 
við Borgarhólsskóla og leikskólann Grænuvelli sem hefur 
það að markmiði að bjóða öllum börnum á aldrinum 4-8 
ára upp á markvissa tónlistarkennslu. Uppeldishlutverk 
Tónlistarskólans er því mikið. Stöðugildi við skólann eru 
7,5 og nemendur um 230.

Starfslýsing
Fullt starf skólastjóra Tónlistarskóla Húsavíkur er laust til 
umsóknar. Kennsluhlutfall er samkvæmt kjarasamningi.

Leitað er að stjórnanda sem hefur metnað og býr yfir 
hæfni til að skipuleggja krefjandi og framsækið skólastarf 
í samvinnu við starfsfólk, foreldra og nemendur. Leitað 
er eftir stjórnanda sem hefur sterka sýn á faglega þróun 
innra starfs skólans. Jafnframt að styrkja stöðu skólans í 
nærumhverfinu með markvissu samstarfi við aðrar  
mennta- og menningarstofnanir.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla af stjórnun og/eða faglegri forystu á sviði 

kennslu og þróunar í tónlistarskóla
• Forystuhæfileikar, mikil samskiptahæfni og góðir 
 skipulagshæfileikar
• Framhaldsmenntun (meistaranám) á sviði tónlistar, 

stjórnunar eða sambærilegra greina æskileg 
• Kennslureynsla í tónlistarskóla 

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2019.
Umsóknum skal skila á rafrænu formi til fræðslufulltrúa 
Norðurþings á netfangið jon@nordurthing.is

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Norðurþings 
að Ketilsbraut 7-9 á Húsavík í síma 464 6100 eða með 
fyrirspurnum til skrifstofustjóra Norðurþings á netfangið 
beggah@nordurthing.is

Norðurþing er öflugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu 
mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.
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> Ertu laginn við vélar og tæki?  

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem fyrst, umsóknarfrestur er til og með 7. apríl nk. 
Sótt er um starfið á heimasíðu okkar www.samskip.is. Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, hafa sterka öryggisvitund 
og hreina sakaskrá.
Nánari upplýsingar veitir Elmar Pálmi Lárusson, forstöðumaður gámavallarsvæðis, elmar.palmi.larusson@samskip.com 

Við leitum að úrræðagóðum einstaklingum í störf tækjamanna og kranastjóra á 
athafnasvæði okkar við Kjalarvog. Um er að ræða dag- og/eða vaktavinnu. 

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með hagkvæmni að 

leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga og flutningatengdrar þjónustu. 

Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við 

leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við 

upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Tækjamaður 
Helstu verkefni:

• Afgreiðsla gáma við losun og lestun skipa 
• Færsla á gámum innan svæðis
• Umsjón og eftirlit með tækjum 

Hæfnikröfur:

• Réttindi K & I 
• Reynsla af stjórnun tækja
• Áhugi á að starfa á tækjum 

Kranastjóri 
Helstu verkefni:

• Umsjón með hífingum við losun og lestun skipa
• Eftirlit búnaðar og skráning eftirlits 
• Umsjón með fyrirbyggjandi viðhaldi 

Hæfnikröfur:

• Kranaréttindi B skilyrði og reynsla af vinnu á krana kostur
• Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð 
• Íslenskukunnátta skilyrði

ÍSAFJARÐARBÆR
Laus störf á skóla- og tómstundasviði Ísafjarðarbæjar

Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að bjóða. Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, 
menntaskóla, fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt tónlistar- og menningarlíf, eitt besta skíðasvæði lands-
ins og endalausa möguleika á að njóta einstakrar náttúrfegurðar svæðisins. 
Í Ísafjarðarbæ búa um 3700 íbúar og þar eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í fjórum byggðakjörnum.  
Mikil áhersla er lögð á gott samstarf milli skólanna en þó sjálfstæði og fjölbreytni. 

Ísafjarðarbær auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar:

Grunnskólinn á Ísafirði
• Umsjónarkennarar á öllum stigum 100%
• Myndmenntakennari 60-80%
• Sérkennari 50-80% (tímabundið)

Grunnskólinn á Suðureyri
• Grunnskólakennari 50-100%
• Íþróttakennari 40-50%

Grunnskóli Önundarfjarðar
• Grunnskólakennari 65%

Grunnskólinn á Þingeyri
•  Skólastjóri grunn- og leikskóla 100%  

(tímabundið til árs) 

Leikskólinn Grænigarður Flateyri
• Deildarstjóri 80-100%
• Leikskólakennarar 80-100%

Heilsuleikskólinn Laufás Þingeyri
• Deildarstjóri 100%

Leikskólinn Sólborg Ísafirði
• Leikskólakennarar 100%

Leikskólinn Tjarnarbær Suðureyri
• Leikskólakennari 100%

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til og með 
10. apríl 2019. Frekari upplýsingar um störfin má 
nálgast á vef Ísafjarðarbæjar (www.isafjordur.is) 
undir „Laus störf“.  Við hvetjum konur jafnt sem 
karla til að sækja um störfin.

-Við þjónum með gleði til gagns-

ÉG VINN
MIKILVÆGASTA 
STARF Í HEIMI 

Lausar stöður í  
Langholtsskóla 2019-2020.

• Verkefnastjóri og kennari í sérdeild  
fyrir börn með einhverfu.

• Umsjónarkennarar á yngsta stigi og miðstigi.
• Heimilisfræðikennari.
• Textílkennari.

Nánari upplýsingar á
http://reykjavik.is/laus-storf  
og hjá Hreiðari Sigtryggsson í síma 5533188  
og á hreidar.sigtryggsson@rvkskolar.is.

Sjúkraliði óskast til starfa í blóðsýnatöku, reynsla æskileg.

Umsóknir óskast sendar á johanna@setrid.is 
fyrir 30. mars n.k.

Sjúkraliði 
í blóðsýnatöku

Rannsóknasetrið í Mjódd
Þönglabakka 6 • 109 Reykjavík • Sími 535 7700

Starf talmeinafræðings við Skólaþjónustu Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafells-sýslu á Hvolsvelli er laust til umsóknar. 
Um er að ræða 50 % starf sem ráðið verður í frá og með  
1. ágúst nk.

Helstu verkefni:
• Greiningar á tal- og málvanda og mat á málþroska leik-  

og grunnskólabarna á starfs-svæði skólaþjónustunnar.
• Mál- og talþjálfun í kjölfar greininga.
• Ráðgjöf við foreldra og starfsfólk skólanna.
• Þverfaglegt samstarf við aðra sérfræðinga stofnunar- 

innar.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Fullgilt nám í talmeinafræðum frá viðurkenndum háskóla.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Góð hæfni og lipurð í samskiptum við börn og fullorðna.
• Jákvæðni, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Við Skólaþjónustuna starfar öflug liðsheild sérfræðinga 
sem vinnur í þverfaglegu samstarfi og samanstendur auk 
talmeinafræðings af kennsluráðgjafa, leikskóla-ráðgjafa, 
náms- og starfsráðgjafa og sálfræðingi.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl nk. 

Umsóknir skulu berast rafrænt á netfangið skolamal@
skolamal.is, eða í pósti á skrifstofu Skólaþjónustunnar að 
Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli. Umsóknum skal fylgja yfirlit yfir 
nám og fyrri störf og ábendingar um meðmælendur. 

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar veitir Edda G. Antonsdóttir forstöðu-
maður Skólaþjónustu Rang.- og Vestur-Skaft. í netfanginu 
edda@skolamal.is eða í síma 487-8107 / 862-7522.

Skólaþjónusta Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafellssýslu auglýsir 

laust starf talmeinafræðings.



Staða skólastjóra við Rimaskóla

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Rimaskóla.
Rimaskóli er fjölmennasti grunnskólinn í Grafarvogi með rúmlega 500 nemendur í 1. – 10. bekk. Skólinn var stofnaður árið 1993 
og starfar undir kjörorðunum Regla – Metnaður – Sköpun. Við skólann starfa rúmlega 50 réttindakennarar auk 20 annarra 
starfsmanna; þroskaþjálfa, stuðningsfulltrúa og skólaliða. Húsnæði Rimaskóla nýtist vel, bjartar og velútbúnar skólastofur, 
velútbúnar sérgreinastofur, stór fjölnota hátíðarsalur og stór íþróttasalur. Rimaskóli hefur hlotið fjölda verðlauna fyrir verkefni 
sem þykja skara fram úr og vera til eftirbreytni. Skólinn er kunnur fyrir öflugt skákstarf og góðan árangur nemenda í upplestri, 
íþróttum og listum. Rimaskóli er „Heilsueflandi grunnskóli“ og vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar. Við skólann starfar öflugt 
foreldrafélag. Félagsmiðstöðin Sigyn, frístundaheimilið Tígrisbær og leikskólarnir Fífuborg, Laufskálar og Lyngheimar eru í 
miklu og góðu samstarfi við Rimaskóla. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til 
að nota starfsheitið grunnskólakennari, 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 7.apríl 2019.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  Umsækjendur eru beðnir um að sækja um star-
fið á heimasíðu Reykjavíkurborgar,  www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu grunnskólamála og Ragnheiður E. Stefánsdóttir, 
mannauðsstjóri  sími 411-1111, netföng: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is, og 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 til 
ársins 2030 „Látum draumana rætast“.

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

•  Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, vinnu-
tilhögun og starfsþróun.

• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

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

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

skólastarfi.
•  Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlunargerð og fjármálastjórnun.
•  Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða fram-

sækna skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Samgöngustofa auglýsir lausa til umsóknar stöðu sérfræðings 
í flugrekstrardeild farsviðs hjá Samgöngustofu. 

Meðal helstu verkefna eru þróun verkferla, skipulag og þátttaka í framkvæmd úttekta 
og samstarf við eftirlitsmenn. Starfið felur í sér mikil samskipti við leyfishafa og einnig  
þátttöku í öðrum verkefnum deildarinnar. Starfshlutfall er 100%.

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri 
stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum upp 
á góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga. 

Sérfræðingur í 
flugrekstrardeild

Umsóknarfrestur 
er til 8. apríl 2019

Hægt er að sækja 
um starfið rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Þekking og reynsla tengd flugrekstri

Þekking á gæða- og öryggisstjórnunarkerfum

Hæfni til að tjá sig í rituðu og mæltu máli er skilyrði

Mjög góð enskukunnátta er skilyrði 

Frumkvæði, sjálfstæði og fagmennska í starfi, 
skipulagshæfileikar og vinnuagi er áskilinn 

Þarf að geta unnið undir álagi

Menntunar- og hæfniskröfur

GESTAMÓTTAKA

Starfsfólk óskast í dag og næturvinnu í 
stórglæsilegri gestamóttöku hótelsins

 

ÞJÓNUSTA

ELDHÚS OG ÞRIF

WWW.LANDHOTEL.IS

Vertu með frá upphafi

Yfirþjónn
Þjónar og aðstoð á bar og matsal

Aðstoð í matsal og eldhús
Almenn þrif

Umsóknir skulu sendast á 
manager@landhotel.is

Húsvör ur óskast
í snyrtilegt húsfélag

Völundur húsfélag (Klapparstígur 1 til 7 og Skúlagata 10) 
óskar eftir a  rá a húsvör  í hlutastarf (50-70%) e a fullt 
starf, á a  vi bættum rifum. Í húsunum eru 122 íbú ir 
ásamt bílageymslum. Helstu verkefni eru rekstur, umhir a 
og rif á sameign, umsjón me  sorpgeymslum, umhir a á 
ló , sameign og bílageymslu. Einnig minniháttar vi hald og 
endurbætur. Húsvör ur hefur a stö u á skrifstofu hús-
félagsins me  salerni og ka a stö u. 
Leita  er a  jákvæ um og samskiptagó um einstaklingi 
sem er íbúum vinsamlegur og úrræ agó ur. Hann hefur 
einnig frumkvæ i á ví a inum 
hreinum.
Umsókn berist til: Völundur húsfélag, Klapparstíg 1, 101 
Reykjavík, e a á netfangi : husfelagkl5@gmail.com
Umsóknarfrestur er til föstudagsins, 29. mars 2019.



Tryggingastofnun
Hlíðasmára 11 | 201 Kópavogur
Sími 560 4400 | tr@tr.is | tr.is

GAGNAGREINING
SÉRFRÆÐINGUR Á UPPLÝSINGASVIÐI

Helstu verkefni og ábyrgð
 - Upplýsingaöflun og framsetning tölfræði-

legra upplýsinga úr vöruhúsi gagna og 
upplýsingakerfum

- Uppbygging og þróun á vöruhúsi gagna í 
samvinnu við svið stofnunarinnar og ytri 
verktaka

- Gerð skýrslna og mælaborða með viðskipta-
greindarhugbúnað

- Þarfagreining og skjölun
- Þjálfun og stuðningur við starfsmenn til 

að nýta lausnir við gagnagreiningu.

Nánari upplýsingar um starfið og hvernig eigi að sækja um má finna á starfatorg.is. 

Stofnunin flytur í nýtt húsnæði að Hlíðasmára í Kópavogi í þessum mánuði.

Nánari upplýsingar veita Þórólfur Rúnar Þórólfsson deildarstjóri hugbúnaðardeildar 
í síma 560 4400 og Hólmfríður Erla Finnsdóttir mannauðsstjóri í síma 560 4400.

Tryggingastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing í gagnagreiningu á hugbúnaðardeild Upplýsingasviðs. 
Um er að ræða 100% starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara sam-
komulagi. Leitað er að jákvæðum, lausnamiðuðum og skipulögðum einstaklingi sem er reiðubúinn að 
takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni.

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2019

Hæfnikröfur
- Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verk-

fræði eða sambærilegt háskólapróf sem 
nýtist í starfi

- Góð þekking á gagnagreiningu, úrvinnslu 
og framsetningu tölulegra gagna

- Reynsla af vinnslu gagna og skýrslu-
gerð í Business Object eða öðrum 
viðskiptagreindarhugbúnaði

- Reynsla af gerð vöruhúsa og þekking 
á gagnagrunnsforritun kostur

- Skipulögð vinnubrögð, frumkvæði 
og metnaður til að ná árangri

- Lipurð í samskiptum og góð þjónustulund

Ertu leiðtogi 
sem mótar 
umhverfið?

Við leitum að framtíðarfólki í stjórnendateymi ON

Nú eru spennandi tímar í vændum hjá Orku náttúrunnar 
og við leitum að þremur leiðtogum í framkvæmdastjórn 
til að vera hluti af lausninni og móta framtíðina með okkur.
Við viljum fá fólk með ólíkan bakgrunn, ýmist með 
reynslu af sölumálum í samkeppnisumhverfi, þróun 
viðskipta tækifæra eða stórum fjárfestinga- og 
framkvæmdaverkefnum.

Verkefni framkvæmdastjórnar ON kalla eftir einstaklingum 
sem búa yfir frumkvæði, leiðtoga hæfni, umhyggju og 
umbótavilja. Einstaklingum með styrk til að marka stefnu 
fyrirtækisins og leiða hóp framúrskarandi fagfólks með 
brennandi áhuga á þróun viðskipta í samkeppnisumhverfi, 
góðri þjónustu, umhverfismálum og ábyrgri nýtingu 
náttúruauðlinda.

Öll kyn eru hvött til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2019. 

Sótt er um á ráðningavef ON, on.is/framtidin 
þar sem finna má nánari upplýsingar.

Ef þetta kveikir á ON takkanum hjá þér viljum við heyra frá þér.

Kennarar
Borgarholtsskóli

Stærðfræði: 100 % starf á haustönn 2019. 
Skilyrði er að umsækjandi hafi háskólagráðu í stærðfræði eða 
öðrum raungreinum og gott væri að hann hefði menntun eða 

reynslu af forritun.

Íslenska: 100 % starf skólaárið 2019-2020. 
Skilyrði er að umsækjandi hafi háskólagráðu í íslensku og gott 
væri að hann hefði menntun og/eða reynslu af sérkennslu, auk 

kennsluréttinda. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af kennslu 
íslensku sem annars máls og geti stutt við nemendur sem eru af 

erlendu bergi brotnir.

Bifvélavirkjun: 100 % starf frá og með haustönn 2019.
Umsækjandi þarf að hafa meistararéttindi í bifvélavirkjun.

Umsækjendur greini í umsókn frá menntun, fyrri störfum og öðru því 
sem telja má að skipti máli. 

Laun eru í samræmi við kjarasamning KÍ og stofnanasamning 
Borgarholtsskóla. Sakavottorð fylgi umsókn.

Upplýsingar um starf íslensku- og stærðfræðikennara veitir Kristján 
Ari Arason, sviðsstjóri bóknáms, krisara@bhs.is, s: 820-2930.

Upplýsingar um starf kennara í bifvélavirkjun veitir Marín Björk 
Jónasdóttir, sviðsstjóri iðn- og starfsnáms, marin@bhs.is, s:698-5795.

Á heimasíðu skólans, www.bhs.is,  
eru upplýsingar um skólann og starfsemi hans. 

Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til Ársæls Guð-
mundssonar, skólameistara, arsaell@bhs.is fyrir 12. apríl 2019.
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Launafl ehf óskar eftir að ráða verkstjóra á Bifreiðaverkstæði  
Launafls ehf á Reyðarfirði. 

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf með góða 
vinnuaðstöðu. Góð laun í boði fyrir réttan aðila. 

Meistararéttindi eða Sveinspróf í bifvélavirkjun 
      Frumkvæði og sjálstæði í vinnubrögðum 
      Skipulögð vinnubrögð 
      Góð íslenskukunnátta 

Gildi Launafls: ÖRYGGI – ÁREIÐANLEIKI - VIRÐING 
Austurland er góður kostur og býður uppá mikla fjölbreytni,  

kynntu þér það nánar á www.austurland.is 
 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Magnús Helgason 
framkvæmdastjóri í síma 840-7211  

Vinsamlega sendið umsókn á starfsmannastjóra Launafls: 
adda@launafl.is eða fyllið út umsókn á www.launafl.is           

Hlutverk bankasviðs er að starfrækja áhættumiðað eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja. Eftirlitið felur m.a. í sér reglubundna vöktun á starfsemi fyrirtækjanna á grundvelli gagnaskila, mat á áhættu og áhættustýringu þeirra. Um er að ræða fjölbreytt starf sem snýr að mati og eftirliti með rekstraráhættu (e. operational risk) fjármálafyrirtækja ásamt tilheyrandi undiráhættuþáttum. Leitað er að faglega sterkum einstaklingi með góða greiningarhæfni og mikla færni í mannlegum samskiptum.

SÉRFRÆÐINGUR Í 
REKSTRARÁHÆTTU

  Bankasvið Fjármálaeftir-
litsins leitar að sérfræðingi í 
rekstraráhættu fyrirtækja á 
fjármálamarkaði.

Umsjón með ráðningunni hafa Elmar Ásbjörnsson forstöðumaður á bankasviði (elmara@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is, eða á www.starfatorg.is.Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Starfssvið• Mat og greining rekstraráhættu eftirlitsskyldra aðila • Þróun aðferðafræði Fjármálaeftirlitsins við mat á rekstraráhættu• Yfirsýn með þróun rekstraráhættu á fjármálamarkaði• Samskipti við eftirlitsskylda aðila og aðra hagsmunaaðila• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi
Hæfniskröfur• Háskólagráða sem nýtist í starfi, sérstaklega á sviði viðskipta- eða verkfræði• Þekking og reynsla af fjármálamarkaði• Þekking og reynsla af mati á rekstraráhættu • Rík greiningarhæfni, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum• Góð færni í ritun og framsetningu texta á íslensku og ensku• Góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu sem og í miðlun upplýsinga

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.

Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða 
byggingartæknifræðingi á hönnunardeild. Um er að 
ræða fullt starf, við hönnun umferðarmannvirkja. 
Á hönnunardeild vinna um 18 manns við ýmis hönnunar-, 
þróunar- og rannsóknarverkefni, sem tengjast umferðar-
mannvirkjum. 

Við erum að leita eftir verk- eða tæknifræðingi sem hefur 
áhuga á að takast á við krefjandi verkefni á sínu fagsviði 
frá frumstigum hönnunar til framkvæmda. Fjölmörg verk-
efni eru framundan varðandi uppbyggingu vegakerfisins 
á Íslandi. Um er að ræða spennandi starf við hönnun 
vega í krefjandi umhverfi, um fjallvegi, firði og í þéttbýli. 

Starfssvið
Vinna við hönnun vega, umsjón og þáttaka í þróun 
veghönnunarkerfa Vegagerðarinnar , verkefnastjórn 
hönnunar, umferðaröryggisrýni auk þátttöku í rann-
sóknarverkefnum tengdum umferðarmannvirkjum. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
•  Byggingarverkfræðingur, M.Sc. eða byggingartækni-

fræðingur B.Sc
• Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita
•  Þekking og reynsla í notkun Microstation og Inroads 

er kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• Kunnátta í ensku og einhverju norðurlandamáli

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem  
hentar jafnt báðum kynjum. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 1. april 2019.  
Umsóknir berist á netfangið starf@vegagerdin.is. 

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

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Valur 
Guðmundsson, forstöðumaður hönnunardeildar  
(gudmundur.v.gudmundsson@vegagerdin.is)  
í síma 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

VEGHÖNNUN



Vinna í teymi sem stundar rannsóknir á virkum efnum 
úr jurtum og smáþörungum 
Veita stuðning við undirbúning klínískar rannsóknar
Taka þátt í þróun á nýjum vörum
Taka þátt í að sækja um styrki til að fjármagna 
rannsóknir og þróun 
Önnur tilfallandi verkefni sem tengjast rannsókna- 
og þróunarstarfi félagsins

Masterspróf (MS) eða Doktorspróf (PhD) 
Haldbær reynsla af rannsóknum og þróunarvinnu 
Góð enskukunnátta 
Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Reynsla af verkefnastýringu
Kostur er að hafa reynslu af klínískum rannsóknum
Meðmæli, tilvísun í fyrri störf og ritrýnd skrif

Nánari upplýsingar veitir 
aðstoðarframkvæmdarstjóri Lilja Kjalarsdóttir PhD  

Umsóknir berist á lilja@saganatura.com ásamt fylgigögnum

Sérfræðingur við rannsóknir og þróun

Líftæknifyrirtækið SagaNatura auglýsir eftir lyfjafræðingi, lífefnafræðingi eða einstaklingi 
með menntun á sambærilegu sviði sem hefur brennandi áhuga á nýsköpun til að starfa við 
rannsóknir og vöruþróun. Í boði er spennandi starf sem gerir miklar kröfur til viðkomandi.

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

Fjöldi tækifæra eru á svæðinu og meðal þeirra  
eru eftirfarandi störf:

Djúpavogsskóli auglýsir eftir menntuðum kennurum  
fyrir skólaárið 2019-2020 í eftirfarandi stöður:

• Skólastjóri grunn- og tónskóla  
  (umsóknarfrestur framlengdur til 20. apríl)
• Umsjónarkennari 1. bekkjar
• Umsjónarkennari 2.-3. bekkjar
• Umsjónarkennari 4.-5. bekkjar
• Umsjónarkennari 6. bekkjar
• Umsjónarkennari 7.-8. bekkjar
• Dönskukennari á mið- og unglingastigi
• Enskukennari á öllum aldursstigum
• Upplýsinga- og tæknimennt á öllum aldursstigum 
• Textílmennt og heimilisfræði á öllum aldursstigum 
• Íþróttir og sund á öllum aldursstigum

Auk þess vantar þroskaþjálfa við skólann og stuðnings- 
fulltrúa til að vinna með fötluðum nemanda á miðstigi.

Umsóknir sendist á skolastjori@djupivogur.is  
fyrir 1. apríl 2019

Skólastjóri, Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir,  
veitir nánari upplýsingar sé þess óskað.

Leikskólinn Bjarkatún, Djúpavogi auglýsir eftir deildar- 
stjóra inn á Krummadeild í 100% starf frá 20. ágúst 2019. 

Leikskólinn er tveggja deilda leikskóli þar sem eru 37 börn. 
Krummadeild er yngri barna deild með 1 – 2 ára gömlum  
börnum.
Hæfniskröfur eru eftirfarandi:

• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta 

Áhugasömum er bent á að skoða heimasíðu leikskólans  
www.bjarkatun.leikskolinn.is

Upplýsingar er hægt að nálgast hjá Guðrúnu S. Sigurðar- 
dóttur leikskólastjóra í síma 470-8720 eða í tölvupósti,  
bjarkatun@djupivogur.is. Umsóknum ber að skila fyrir 1. maí 
2019 í tölvupósti eða til leikskólastjóra Hammersminni 15B.  
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Djúpavogshreppur auglýsir eftir umsóknum í stöðu fram-
kvæmdastjóra Ungmennafélags Neista og íþróttaþjálfara. 
Einnig er laus til umsóknar staða forstöðumanns félag-
smiðstöðvarinnar Zion á Djúpavogi. Ekki er um full störf að ræða 
en ýmsir möguleikar eru í boði og starfshlutfall sveigjanlegt. 
Frekari upplýsingar veitir sveitarstjóri sveitarstjori@djupivogur.is

Er ekki kominn tími  
til að hægja á og njóta?

Djúpavogshreppur iðar af lífi og gleði án þess að tapa sér 
í hraðaáráttu nútímans. Hæglætið ræður ríkjum og lögð er 

áhersla á lífsgæði í leik og starfi.

rsk@rsk.is

442 1000
Þjónustuver opið:

Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

Sumarstörf  
hjá ríkisskattstjóra

Ríkisskattstjóri auglýsir eftir öflugu og
jákvæðu fólki til sumarstarfa á starfsstöðvum sínum

á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri á tímabilinu 
frá 1. júní – 31. ágúst 2019.

Hæfnikröfur:
   Stúdentspróf.
  Góð íslensku- og enskukunnátta. 
  Góð almenn tölvukunnátta.
  Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð 

í mannlegum samskiptum.
   Frumkvæði og metnaður.
   Öguð og skipulögð vinnubrögð.

Starfshlutfall er 100%. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra
og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri.

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2019 og verður öllum umsóknum 
svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri,
í síma 442-1000 og í tölvupósti á netfangið unnur.kristjansdottir@rsk.is.

Meginstefna RSK í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar 
og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Unnið er eftir gildunum:  Fagmennska - Jákvæðni - Samvinna.

Job.is
Þú finnur draumastarfið á



Grunnskóli Seltjarnarness
– starfsfólk óskast í eftirtalin störf frá hausti 2019:

• Námsráðgjöf, fullt starf
• Smíðakennsla, 80% staða
• Umsjónarkennari, fullt starf
• Textílmennt, fullt starf

• Skólaliða vantar til starfa strax

Frístundamiðstöð Seltjarnarness
• Þroskaþjálfi, 50-100% starf með börnum

  á aldrinum 6-9 ára frá 15. ágúst.

Nánari upplýsingar um starfið og skil umsóknar
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 7. apríl næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga. 

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is

Vörumiðlun ehf óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra til 
starfa við langkeyrslu.
Keyrt er út frá starfstöðvum okkar í Reykjavík annars vegar 
og hins vegar starfstöðinni á Sauðárkróki.

Óskum einnig eftir starfskrafti við lestun á starfsstöðvum 
okkar í Reykjavík

Störfin henta bæði körlum sem konum. 

Nánari upplýsingar gefur Magnús í síma 896 8422 eða í 
tölvupósti  magnus.svavarsson@vorumidlun.is

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

www.stjornumalun.is

Málarar
Vegna fjölda verkefna sem framundan eru  

óskar Stjörnumálun ehf ef tir málurum í vinnu.  
Framtíðarstörf eru í boði.

ATH: Aðeins kemur til greina að ráða menn 
með reynslu í málaraiðn.

 
Umsóknir skulu berast á ivar@stjornumalun.is, 

einnig er hægt að hringja i 869-5302

Aðstoð á tannlæknastofu
 
Aðstoðarmanneskja óskast í fullt starf á tannlæknastofuna  
Valhöll, Háaleitisbraut 1, Reykjavík.  Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf fljótlega.  Starfið felst m.a. í að aðstoða tannlækna við störf 
þeirra, símavörslu og afgreiðslu. 
Á tannlæknastofunni Valhöll starfa 20 manns, tannlæknar, 
aðstoðarfólk og tannsmiðir.
Umsóknir berist á atvinna@frettabladid.is  
merkt „Tannlæknastofa-2303”

Staða leikskólastjóra við leikskólann Klettaborg

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 leikskólastjóra í Klettaborg lausa til umsóknar. 
Klettaborg er fjögurra deilda leikskóli við Dyrhamra í Grafarvogi í næsta nágrenni við Voginn. Leiðarljós leikskólans eru gleði, virðing 
og öryggi. Klettaborg er heilsueflandi leikskóli og áhersla lögð á hreyfingu og útiveru. Unnið er eftir hugmyndafræði John Dewey um 
að læra í gegnum leikinn og með læsi í gegnum þjóðsögur, þulur og Lubbi finnur málbein. Markvisst er unnið að því að skapa frjótt 
málumhverfi þar sem áhersla er lögð á góð samskipti og að börnin njóti hlýju og umhyggju þannig að þeim líði vel í leikskólanum, 
læri og dafni. Börnin eru með ferilmöppur sem fylgir þeim alla leikskólagönguna og gott samstarf er á milli leikskólans og hverfis- 
skólans. Klettaborg var metin af Menntamálastofnun 2018 og á heimasíðu leikskólans, www.klettaborg.is, má nálgast upplýsingar  
um það og um starfið í leikskólanum. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í 
Klettaborg.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2019. Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111.  
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu 
Reykjavíkurborgar.

• Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 

starfsmenn.
• Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og um-

bótaáætlunum.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 

vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskóla- 

stigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Laus staða hjá Fjársýslu ríkisins 

Hugsar þú í 
lausnum?

Dreymir þig um  

samstarf 
& teymisvinnu?

Eru 

samskipti 

sérsvið þitt?

Er 
nákvæmni 
þér í blóð borin?

Gæti verið að 
greiðslustýring 
sé millinafnið 
þitt?

Ertu um borð í 
tæknihraðlestinni?

Fylgir 
þolinmæðin
þér í hvert 
fótmál?

Langar þig að 
koma

 í liðið okkar?

Starfsmaður á 

Uppgjör og afstemmingar 
 

Hæfnikröfur

Skipulagshæfni

Nánari upplýsingar veitir:  

 
Starfshlutfall er 100% 

08.04.2019 
www.starfatorg.is 

Leynist 

 

innra með þér?

Stingur þú þér 

á bólakaf í 
afstemmingar?

Fjársýslan er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála. 

Stofnunin veitir fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og ríkisaðila og annast 

ríkissjóðs og tryggir tímanlegar og áreiðanlegar upplýsingar um fjármál ríkisins.

www.       .is



Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Dönskukennari í Hörðuvallaskóla
Enskukennari í Hörðuvallaskóla
Kennarar í Kópavogsskóla
Náms- og starfsráðgjafi í Smáraskóla
Náttúrufræðikennari í Hörðuvallaskóla
Skólaritari í Kársnesskóla
Tónmenntakennari í Salaskóla
Umsjónarkennari í Álfhólsskóla
Umsjónarkennari í Kársnesskóla
Umsjónarkennari í Smáraskóla
Leikskólar
Aðstoðarmatráður í Fögrubrekku
Leikskólakennari í Baug
Leikskólakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Fögrubrekku
Leikskólakennari í Læk
Sérkennari í Læk
Stjórnsýslusvið
Forstöðumaður Gerðarsafns
Velferðarsvið
Ritari í afgreiðslu
Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk

Eingöngu er hægt að sækja um störfin í 
gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Urriðaholtsskóli er nýr samrekinn leik- og grunnskóli í Garðabæ fyrir börn á aldrinum 1-16 ára. 
Á næsta skólaári verða börn á aldrinum 1-10 ára í skólanum. Auglýst er eftir áhugasömum og faglegum 
einstaklingum til að taka þátt í að móta og byggja upp nýtt skólasamfélag. Teymisvinna er einkennandi 
fyrir alla starfshætti bæði á meðal barna og starfsmanna, svo og á milli skólastiga. Samkennsla er á milli 
árganga á öllum skólastigum og unnið með gagnreyndar kennsluaðferðir.

Í Urriðaholtsskóla er eitt skólasamfélag, fjögur skólastig og eru lykilvörður skólans þekking, leikni og 

viðhorf. Við leitum að fólki sem á auðvelt með að vinna saman í teymi og er tilbúið að mæta hverju barni 
þar sem það er statt. 
Verkefnin framundan eru spennandi, skólinn stækkar ört og því þarf öfluga liðsheild, ert þú til?

Auglýst er eftir fólki í eftirtalin störf:

• Deildarstjóra á leikskólastig
• Leikskólakennara á leikskólastig
• Leiðbeinendur með aðra háskólamenntun á leikskólastig
• Grunnskólakennara á yngsta grunnskólastig 

Í Garðabæ er lögð rík áhersla á sjálfstæði skóla, fjölbreytni og valfrelsi sem felst meðal annars í því að 
foreldrar hafa fullt frelsi um val á skóla fyrir börn sín. Garðabær hvetur leik- og grunnskóla bæjarins til 
að skapa sér sérstöðu í áherslum sínum meðal annars með sterkum þróunarsjóði leik- og grunnskóla.

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2019.  Gert er ráð fyrir að fyrstu ráðningar taki gildi sem fyrst á 
leikskólastig en á grunnskólastig 1. ágúst nk.  

Nánari upplýsingar veitir Þorgerður Anna Arnardóttir skólastjóri Urriðaholtsskóla, s. 591 9500 / 621 9505, 
netfang: thorgerduranna@urridaholtsskoli.is  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands 
eða hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á vef Garðabæjar, https://starf.gardabaer.is og þar má 
finna nánari upplýsingar um störfin.

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

TORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •ATGARÐA GARDABAER.IS

STARFSFÓLK
Í URRIÐAHOLTSSKÓLA Í GARÐABÆ

RÁÐNINGGAARRRÁÐGJÖF RANNSÓKNIRR

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.

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Við óskum eftir 
innkaupafulltrúa 
Við leitum að áhugasömum innkaupafulltrúa í hópinn.  
Um tímabundið starf er að ræða fram að hausti 2020.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Vörustjórnun í AGR og Navision
• Þjónusta við birgja og Vínbúðir
• Greining og áætlanagerð

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af innkaupum og birgðastýringu
• Góð almenn tölvukunnátta
• Þekking á innkaupa- og birgðastýringarkerfum
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veita: Bára Rós Björnsdóttir, bara@vinbudin.is og 
Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Starfshlutfall er 100%.

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

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

 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.

intellecta.is
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Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

– erum við með réttu
manneskjuna

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Skipstjóri og 
vélstjóri hjá 

Fjarðabyggðarhöfnum
  
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir laus til 
umsóknar störf skipstjóra og vélstjóra hjá 
Fjarðabyggðarhöfnum. 

Starf skipstjóra felur í sér skipstjórn á dráttarbát Fjarða- 
byggðarhafna og ábyrgð á að dráttarbáturinn sé ávallt 
tilbúinn til notkunar þegar þörf krefur auk afleysingar í 
hafnsögu. Skipstjóri sinnir auk þess ýmsum störfum og 
verkefnum hjá framkvæmda- og þjónustumiðstöð.

Starf vélstjóra felur í sér vélstjórn dráttarbáts, auk annarra 
starfa á framkvæmda- og þjónustumiðstöð.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launa- 
nefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Störfin hæfa jafnt konum sem körlum og eru konur 
hvattar til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl nk. 
Skírteini til staðfestingar prófum og réttindum auk 
sakavottorðs, fylgi umsókn.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Ásgeir Karlsson, 
gunnar.a.karlsson@fjardabyggd.is eða í síma 864-0227.  
Nánari upplýsingar um störfin eru einnig á heimasíðu 
bæjarins: 
www.fjardabyggd.is/stjornsysla/vinnustadurinn
/laus-storf

Sótt er um störfin á ráðningarsíðu Fjarðabyggðar: 
https://starf.fjardabyggd.is/storf/Default.aspx.

Í góðu sambandi  
við framtíðina

 
Það er 
Hvers vegna Veitur?

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

Framtíðin er snjöll  
– mótaðu hana með okkur

 

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

Framtíð Veitna er snjöll og felur í sér stafræna umbyltingu og straum-
línustjórnun. Við leitum að aðila sem hefur áhuga og metnað til að vera 
kyndilberi hugbúnaðar viðhaldsstýringar, eignaumsýslu og verkbeiðna 
sem styður við starfsemi Veitna.

Snjöll framtíð felur m.a. í sér snjallvæðingu veitukerfa og stöðugar 
umbætur. Við leitum að aðila sem hefur áhuga og reynslu af verklegum 
framkvæmdum og gerir miklar kröfur til gæða- og öryggismála.

Sjá nánar á veitur.is/framtidin. Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2019.

Sérfræðingur í viðhaldsstjórnun 

Fageftirlit 

Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi. Við hvetjum konur 
sérstaklega til að sækja um.*

Hefur þú brennandi áhuga á vélum og vilt vinna í lifandi og 

Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaði l i  á sviði  v innu- og landbúnaðarvéla. 
Vélfang ehf. var val ið Framúrskarandi fyr i rtæki 2015, 2016 og 2017

Hjá Vélfangi starfar hópur fólks sem hefur það að markmiði 
að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu.

Hæfniskröfur:

  Reynsla af vélaviðgerðum nauðsynleg.
  Menntun við hæfi  kostur.

   Rík þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

   Gott með að vinna í teymi.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem allra fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Gylfaflöt 32  112 Reykjavík  Sími 580 8200 velfang.is
Frostagötu 2a  603 Akureyri  velfang@velfang.is 

-VERKIN TALA
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Staða deildarstjóra iðjuþjálfunar hjá Hrafnistu í Reykjavík er laus til umsóknar.
Deildarstjóri er leiðandi og hefur frumkvæði að þróun iðjuþjálfunar innan heimilisins.
Í starfinu felst m.a. skipulagning á starfi ásamt daglegum rekstri og stjórnun.
Um er að ræða 100% starf.

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl.

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.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Íslenskt starfsleyfi sem iðjuþjálfi
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Faglegur metnaður

Starfssvið

• Stjórnun og rekstur á starfsemi iðjuþjálfunar
• Skipulag starfa starfsfólks í samræmi við
 þarfir þjónustuþega
• Umsjón með eftirliti og mat á gæðum iðjuþjálfunar
• Ráðgjöf og fræðsla til heimilismanna
 og aðstandenda
• Teymisvinna

Hrafnista   Laugarás    Hraunvangur    Boðaþing    Nesvellir    Hlévangur    Ísafold    Sléttuvegur

Deildarstjórastaða iðjuþjálfunar hjá Hrafnistu

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.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Starf laust til umsóknar 
Skólastjóri Tónlistarskóla 

Húsavíkur 
Tónlistarskóli Húsavíkur hefur verið starfræktur frá 
árinu 1961. Skólinn hefur aðsetur í Borgarhólsskóla og 
er samstarf skólanna tveggja umtalsvert. Frá árinu 1992 
hefur verið í gangi samstarfsverkefni Tónlistarskólans 
við Borgarhólsskóla og leikskólann Grænuvelli sem hefur 
það að markmiði að bjóða öllum börnum á aldrinum 4-8 
ára upp á markvissa tónlistarkennslu. Uppeldishlutverk 
Tónlistarskólans er því mikið. Stöðugildi við skólann eru 
7,5 og nemendur um 230.

Starfslýsing
Fullt starf skólastjóra Tónlistarskóla Húsavíkur er laust til 
umsóknar. Kennsluhlutfall er samkvæmt kjarasamningi.

Leitað er að stjórnanda sem hefur metnað og býr yfir 
hæfni til að skipuleggja krefjandi og framsækið skólastarf 
í samvinnu við starfsfólk, foreldra og nemendur. Leitað 
er eftir stjórnanda sem hefur sterka sýn á faglega þróun 
innra starfs skólans. Jafnframt að styrkja stöðu skólans í 
nærumhverfinu með markvissu samstarfi við aðrar  
mennta- og menningarstofnanir.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla af stjórnun og/eða faglegri forystu á sviði 

kennslu og þróunar í tónlistarskóla
• Forystuhæfileikar, mikil samskiptahæfni og góðir 
 skipulagshæfileikar
• Framhaldsmenntun (meistaranám) á sviði tónlistar, 

stjórnunar eða sambærilegra greina æskileg 
• Kennslureynsla í tónlistarskóla 

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2019.
Umsóknum skal skila á rafrænu formi til fræðslufulltrúa 
Norðurþings á netfangið jon@nordurthing.is

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Norðurþings 
að Ketilsbraut 7-9 á Húsavík í síma 464 6100 eða með 
fyrirspurnum til skrifstofustjóra Norðurþings á netfangið 
beggah@nordurthing.is

Norðurþing er öflugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu 
mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.
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Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir

Markaðsstjóri óskast

Ert þú drífandi og skipulagður einstaklingur með reynslu 
af markaðsmálum og brennandi áhuga á hótel- og  
veitingarekstri?

Hótel Bifröst leitar að framsæknum og skapandi 
markaðsmanneskju til starfa. Um er að ræða fjölbreytt  
og spennandi verkefni. Í starfinu felst stefnumótun,  
samskipti við viðskiptavini og eftirfylgni. Krafist er  
framúr skarandi samskiptahæfni og metnaðar í starfi. 

Umsóknarfrestur til 1.4.2019

Tekið við umsóknum á alma@hotelbifrost.is 

Umsóknum skal skila á www.starfatorg.is 

og þar má einnig nálgast nánari upplýs-

ingar um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars

www.ils.is 569 6900          9–16

Vilt þú taka 
þátt í að tryggja 
aðgengi að hús- 
næði fyrir alla?

Deildarstjóri 
húsnæðisbóta á Sauðárkróki

Íbúðalánasjóður leitar nú að öflugum og metnaðarfullum einstaklingum í störf deildarstjóra á 

húsnæðisbótasviði hjá Íbúðalánasjóði á Sauðárkróki. Húsnæðisbótasvið sér um húsnæðisstuðn- 

ing hins opinbera hvað varðar veitingu húsnæðisbóta og ber ábyrgð á framkvæmd og útgreiðslu 

þeirra. Sviðið ber einnig ábyrgð á þjónustuveri s.s. símsvörun og þjónustu við viðskiptavini og 

annast bakvinnslu fyrir sjóðinn. 

Helstu verkefni og ábyrgð

•  Dagleg stjórnun húsnæðisbótadeildar í sam-  

 ræmi við stefnu og hlutverk Íbúðalánasjóðs

•  Dagleg umsjón með verkefnaáætlun deildar  

 og árangursmælingum

•  Þátttaka í þróunar-, umbóta- og átaksverk-  

 efnum húsnæðisbótasviðs

•  Tryggir að verklagi og verkferlum sé fylgt 

 í starfi deildarinnar

•  Umsjón með þróun og viðhaldi verkferla,  

 verklags og upplýsingakerfa 

•  Samstarf við aðrar deildir sjóðsins s.s. við  

 vinnslu upplýsinga og skýrslugerð

Hæfnikröfur

•  Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði,   

 hagfræði eða önnur sambærileg menntun  

 sem nýtist í starfi

•  Reynsla af hönnun og þróun verkferla

•  Þekking og hæfni til að nýta upplýsinga-  

 og gæðakerfi sem starfinu tengjast

•  Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu 

 og framsetningu upplýsinga

•  Færni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði 

 á íslensku og ensku

•  Stjórnunarhæfni, færni í mannlegum   

 samskiptum og hæfileikar til samstarfs

•  Nákvæmni í vinnubrögðum og góðir skipu- 

 lagshæfileikar 

Deildarstjóri
þjónustuvers/bakvinnslu á Sauðárkróki

Helstu verkefni og ábyrgð

•  Dagleg stjórnun þjónustuvers og bakvinnslu í  

 samræmi við stefnu og hlutverk Íbúðalánasjóðs

•  Dagleg umsjón með verkefnaáætlun deildar  

 og árangursmælingum

•  Þátttaka í þróunar-, umbóta- og átaksverk-

 efnum húsnæðisbótasviðs

•  Tryggir að verklagi og verkferlum sé fylgt 

 í starfi deildarinnar

•  Umsjón með þróun og viðhaldi verkferla,  

 verklags og upplýsingakerfa 

•  Samstarf við aðrar deildir sjóðsins s.s. við  

 vinnslu upplýsinga og skýrslugerð

Hæfnikröfur

•  Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði,   

 hagfræði eða önnur sambærileg menntun  

 sem nýtist í starfi

•  Reynsla af hönnun og þróun verkferla

•  Þekking og hæfni til að nýta upplýsinga-  

 og gæðakerfi sem starfinu tengjast

•  Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu 

 og framsetningu upplýsinga

•  Stjórnunarhæfni, færni í mannlegum   

 samskiptum og hæfileikar til samstarfs

•  Nákvæmni í vinnubrögðum, góðir skipu-

 lagshæfileikar og rík þjónustulund

Nánari upplýsingar veitir

Aldís Hilmarsdóttir, 

framkvæmdastjóri húsnæðisbótasviðs. 

Netfang: aldis@ils.is | Sími: 569 6900



www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað

www.akranes.is  

Brekkubæjarskóli auglýsir lausa stöðu aðstoðarskólastjóra

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að taka þátt í að stjórna og leiða faglegt 

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Starfsmannastjórnun og samskipti við launabókhald
• Að vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar stefnu  
 skólans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við  

•
•
•

• Að bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í  

•
•

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2019. 

Umsóknum fylgi starfsferilskrá ásamt greinargerð þar sem kemur fram ástæða 

Nánari upplýsingar veitir Arnbjörg Stefánsdóttir skólastjóri, 
arnbjorg.stefansdottir@brekkubaejarskoli.is, sími 4331300. 

Hæfniskröfur 
•

•
• Viðbótarmenntun í stjórnun er æskileg og/eða reynsla af  

•
•
•
•
•
•
•

sem leggur áherslu á lífsleikni og er skólastefnan Góður og fróður til grundvallar í öllu skóla-



Sérnám í heilsugæsluhjúkrun Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201903/653
Sérfr. í lyf- og meltingarlækn. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201903/652
Sérfræðingur í flugrekstrardeild Samgöngustofa Reykjavík 201903/651
Vef- og viðmótshönnuður Hagstofa Íslands Reykjavík 201903/650
Sérfræðingur í ytra mati Menntamálastofnun Kópavogur 201903/649
Sumarstörf Ríkisskattstjóri Rvk/Akureyri 201903/648
Starfsmaður á fjárreiðusviði Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201903/647
Sérfræðingur í rekstraráhættu Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201903/646
Sérfræðingur, fjármál og rekstur Íslenskar orkurannsóknir Reykjavík 201903/645
Bókasafnsfræðingur Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201903/644
Kennari í tölvugreinum Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201903/643
Framhaldsskólakennarar Borgarholtsskóli Reykjavík 201903/642
Matreiðslumaður Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201903/641
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201903/640
Hjúkrunarfræðingur á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201903/639
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201903/638
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, meðferðargeðdeild Reykjavík 201903/637
Yfirlæknir Landspítali, inngr.röntgen/æðaþreng. Reykjavík 201903/636
Deildarlæknir Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201903/635
Verkefnastjóri sérfæðis Landspítali, rekstrarsvið Reykjavík 201903/634
Doktorsnemi  Háskóli Íslands, Hugvísindasvið Reykjavík 201903/633
Sérfræðingur í gagnasöfnun Hagstofa Íslands Reykjavík 201903/632
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201903/631
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201903/630
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201903/629
Starfsmaður á skrifstofu Kvikmyndasafn Íslands Hafnarfjörður 201903/628
Starfsmaður í skráningu o.fl. Kvikmyndasafn Íslands Hafnarfjörður 201903/627
Starfsmaður framkvæmdastjórnar Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201903/626
Gæðastjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201903/625

Sálfræðingur barna Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201903/677
Sumarstörf Landgræðslan Landið 201903/676
Starfsm. við ræstingu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201903/675
Starfsmaður á lager Landspítali, eldhús Reykjavík 201903/674
Verkefnastjóri þrýstingssáravarna Landspítali Reykjavík 201903/673
Verkefnastjóri byltuvarna Landspítali Reykjavík 201903/672
Verkstjóri Vegagerðin Vík 201903/671
Verkefnastjóri rannsókna Rannsóknamiðstöð HA Akureyri 201903/670
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Höfuðborgarsv. 201903/669
Innkaupafulltrúi ÁTVR, Vínbúðin Reykjavík 201903/668
Lögfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201903/667
Nýdoktor í vélaverkfræði Háskóli Íslands Reykjavík 201903/666
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201903/665
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201903/664
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201903/663
Starfsm. við ræstingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201903/662
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201903/661
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201903/660
Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201903/659
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gigtar-/alm. lyflækningad. Reykjavík 201903/658
Sjúkraliði Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201903/657
Sjúkraliði, næturvaktir Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201903/656
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Landspítali, Kleppur Reykjavík 201903/655
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, vöknun Reykjavík 201903/654

Fjöldi tækifæra eru á svæðinu og meðal þeirra  
eru eftirfarandi störf:

Djúpavogsskóli auglýsir eftir menntuðum kennurum  
fyrir skólaárið 2019-2020 í eftirfarandi stöður:

• Skólastjóri grunn- og tónskóla  
  (umsóknarfrestur framlengdur til 20. apríl)
• Umsjónarkennari 1. bekkjar
• Umsjónarkennari 2.-3. bekkjar
• Umsjónarkennari 4.-5. bekkjar
• Umsjónarkennari 6. bekkjar
• Umsjónarkennari 7.-8. bekkjar
• Dönskukennari á mið- og unglingastigi
• Enskukennari á öllum aldursstigum
• Upplýsinga- og tæknimennt á öllum aldursstigum 
• Textílmennt og heimilisfræði á öllum aldursstigum 
• Íþróttir og sund á öllum aldursstigum

Auk þess vantar þroskaþjálfa við skólann og stuðnings- 
fulltrúa til að vinna með fötluðum nemanda á miðstigi.

Umsóknir sendist á skolastjori@djupivogur.is  
fyrir 1. apríl 2019

Skólastjóri, Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir,  
veitir nánari upplýsingar sé þess óskað.

Leikskólinn Bjarkatún, Djúpavogi auglýsir eftir deildar- 
stjóra inn á Krummadeild í 100% starf frá 20. ágúst 2019. 

Leikskólinn er tveggja deilda leikskóli þar sem eru 37 börn. 
Krummadeild er yngri barna deild með 1 – 2 ára gömlum  
börnum.
Hæfniskröfur eru eftirfarandi:

• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta 

Áhugasömum er bent á að skoða heimasíðu leikskólans  
www.bjarkatun.leikskolinn.is

Upplýsingar er hægt að nálgast hjá Guðrúnu S. Sigurðar- 
dóttur leikskólastjóra í síma 470-8720 eða í tölvupósti,  
bjarkatun@djupivogur.is. Umsóknum ber að skila fyrir 1. maí 
2019 í tölvupósti eða til leikskólastjóra Hammersminni 15B.  
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Djúpavogshreppur auglýsir eftir umsóknum í stöðu fram-
kvæmdastjóra Ungmennafélags Neista og íþróttaþjálfara. 
Einnig er laus til umsóknar staða forstöðumanns félag-
smiðstöðvarinnar Zion á Djúpavogi. Ekki er um full störf að ræða 
en ýmsir möguleikar eru í boði og starfshlutfall sveigjanlegt. 
Frekari upplýsingar veitir sveitarstjóri sveitarstjori@djupivogur.is

Er ekki kominn tími  
til að hægja á og njóta?

Djúpavogshreppur iðar af lífi og gleði án þess að tapa sér 
í hraðaáráttu nútímans. Hæglætið ræður ríkjum og lögð er 

áhersla á lífsgæði í leik og starfi.
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Staða leikskólastjóra við leikskólann Rauðaborg

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 leikskólastjóra í Rauðaborg lausa til umsóknar. 
Rauðaborg er þriggja deilda leikskóli við Viðarás í Seláshverfi. Leiðarljós leikskólans eru gleði, virðing og sjálfstjórn. Leikurinn 
er kjarninn í uppeldisstarfi Rauðaborgar og unnið er samkvæmt High Scope áætluninni. Hlutverk hinna fullorðnu er að hvetja og 
aðstoða börnin til að læra og þroskast í gegnum leikinn. Rauðaborg er Grænfánaskóli og er staðsettur í næsta nágrenni við fjölbreytt 
útivistarsvæði. Leikskólinn hefur tekið gróðurlund í fóstur og börnin fara reglulega í gönguferðir og læra að njóta og fara vel  með 
náttúruna. Gluggaveggir eru á alla vegu innanhúss og leiksvæðin dreifast um allt húsið, þannig að börn og starfsfólk hittast óháð 
deildum. Unnið er með jóga þar sem áhersla er lögð á gleði og vellíðan og að byggja upp styrk, auka einbeitingu og jafnvægi barn- 
anna. Gott samstarf er við foreldra og grenndarsamfélagið.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í 
Rauðaborg.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn  
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2019. Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda  
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111. 

Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu 
Reykjavíkurborgar.

• Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 

starfsmenn.
• Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og um-

bótaáætlunum.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 

vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskóla- 

stigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is
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ÓSKAST TIL LEIGU

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að taka á 
leigu um 400 m² húsnæði fyrir Vínbúð á Akranesi. Húsnæðið 
mun skiptast að u.þ.b. 2/3 hlutum í verslunarsvæði og 1/3 
hluta í lager og starfsmannaaðstöðu.

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum:
1. Vera á skilgreindu verslunarsvæði.
2. Liggja vel við almenningssamgöngum
3. Umferð að og frá húsnæðinu skal vera greið.
4. Húsnæðið skal vera á jarðhæð.
5. Húsnæði bjóði upp á að vöruhurð opnist beint út á 
  bak- eða hliðarsvæði.
6. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini 
  og næg bílastæði (a.m.k.20 bílastæði sem eru ætluð
   Vínbúðinni eða sérmerkt Vínbúðinni).
7. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir 
  hreyfihamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði 
  fyrir starfsfólk.
8. Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla með vörur 
  skal vera góð.
9. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins
   nálægt 3 á móti 2) og mega súlur, veggir eða annað 
  ekki hamla yfirsýn um verslunarhluta húsnæðisins.
10. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem opin-
  berar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks
   og vera samþykkt af þeim.

Leigutími húsnæðisins er 8-10 ár.

Húsnæðið skal afhenda samkvæmt samkomulagi og ræðst 
afhendingartími nánar af ástandi þess við afhendingu.
Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem 
þeir hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskau-
pa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00, föstudaginn 5. 
apríl 2019

Merkt : 40413 - Leiga á húsnæði fyrir Vínbúð ÁTVR á 
Akranesi

Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi:
1. Staðsetning.
2. Teikningar af húsnæði.
3. Mögulegur afhendingartími.
4. Ástand húsnæðis við afhendingu.
5. Leiguverð án vsk. og skal það innifela allan 
 sameiginlegan kostnað.
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á 
 kröfuliði 1- 10 að ofan á leigutímanum.
7. Kvaðir sem kunna að hafa áhrif á starfsemi Vínbúðar 
 á svæðinu

EMBASSY – HOUSING

The American Embassy, is seeking to lease 
 a house in Fossvogur, Kópavogur, Garðabær  

or Hafnarfjörður as soon as possible.
 Required size is 220 – 300 square meters, Large living room, 

2 bathrooms, garage and permission to keep pets.

Lease period is for minimum 3  years.  Please send an e-mail to:  
sveinssonk@state.gov before April 10th. with information about 
the house and location (photos,street and house number) and 

phone number of the contact person showing the property.

SENDIRÁÐ – HÚSNÆÐI

Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu 
hús í Fossvog, Kópavogi, Garðabæ  

eða Hafnarfirði eins fljótt og auðið er.
  Æskileg stærð 220 – 300 fermetrar, stór stofa,  

2 baðherbergi, bílskúr og leyfi til að hafa gæludýr.

Leigutími lágmark 3 ár. Vinsamlegast sendið tölvupóst á:   
sveinssonk@state.gov fyrir 10. apríl með upplýsingum um  

eignina og staðsetningu (ljósmyndir,götuheiti og húsnúmer)  
og símanúmer þess sem sýna mundi eignina.

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

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.



ÚTBOÐ
 

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

OFANFLÓÐAVARNIR Í NESKAUPSTAÐ

URÐARBOTNAR OG SNIÐGIL
ÚTBOÐ NR. 20889

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Fjarðabyggðar, óskar eftir 
tilboðum í framkvæmdir við varnargarð og 16 varnarkeilur neðan 
Urðarbotns og Sniðgils í Neskaupstað. Sú hlið garðsins og 
keilanna sem snýr móti fjalli verður byggð upp með netgrindum 
og styrktum jarðvegi. Jarðefni til byggingar garðsins og keilanna 
verða fengin innan framkvæmdasvæðisins, bæði laus jarðefni 
og efni úr bergskeringum. Verkkaupi mun leggja til netgrindur til 
uppbyggingar á brattri flóðhlið garðsins og keilanna. Í verkinu 
felst einnig færsla á vatnslögn, mótun yfirborðs bergskeringa 
flóðmegin við garða, gerð vinnuvega, varanlegra slóða, gangstíga 
og áningarstaða, gerð drenskurða, stækka umfang lækjarfarvega 
og rása, lagning ræsa, jöfnun yfirborðs og frágangur. 

Helstu magntölur eru: 
• Flatarmál raskaðs svæðis ~60.000 m2
• Rúmmál skeringa ~190.000 m3
- Þar af er losun klappar ~60.000 m3
• Rúmmál fyllinga ~145.000 m3
- Þar af styrktarfyllingar ~65.000 m3
• Styrkingarkerfi ~10.700 m2
• Jöfnun og sáning ~120.000 m2
• Færsla núverandi vatnslagna 450 m
• Tilfærsla á lækjarfarvegi, flóðvörn 400 m

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. des. 2021. 

Útboðsgögn verða aðgengileg í útboðskerfi Ríkiskaupa, tendsign.
is, frá og með fimmtudeginum 28. mars. Tilboðin verða opnuð hjá 
Ríkiskaupum 23. apríl 2019 kl. 14:00. 

kopavogur.is

Útboð 
Rammasamningar 
um þjónustu verktaka 
2019-2021

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í þjónustu 
verktaka í ýmsa verkflokka fyrir umhverfissvið 
Kópavogsbæjar. Verktaka er heimilt að bjóða í 
einn eða fleiri verkflokka eða einstaka verkþætti 
innan hvers verkflokks

Verkflokkar eru eftirfarandi :

• Véla- og gröfuvinna

• Akstur með jarðefni

• Vörubíll með krana

• Gangstétta- og stígagerð, jarðvinna o.fl.

• Yfirborðsfrágangur

• Garðyrkja

• Hirðing stofnanalóða

• Hljóðvarnargirðingar

• Snjómokstur

Samningstími er þrjú ár. 

Útboð þetta er auglýst á Evrópska efna-
hagssvæðinu (EES).

Útboðsgögn verða afhent rafrænt og skulu þeir 
sem óska eftir útboðsgögnum fyrir verk þetta 
senda tölvupóst á netfangið utbod@kopavogur.
is frá og með mánudeginum 25. mars 2019. 
Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðar 
vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn 
fyrirtækis.

Tilboð skulu hafa borist í Þjónustuver 
Kópavogsbæjar að Digranesvegi 1, 200 
Kópavogur,  fyrir kl. 11:00 mánudaginn 29. apríl 
2019 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þar mæta. 

kopavogur.is

kopavogur.is

Færanlegar 
kennslustofur

Útboð

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í 5  
færanlegar kennslustofur uppsettar og  
fullbúnar til notkunar.  

Í verkinu fellst að hanna og byggja fimm 
færanlegar kennslustofur og skila fullbúnum til 
notkunar fyrir 20. ágúst 2019.

Kennslustofurnar verða staðsettar á þrem 
skólalóðum,  tvær við Kópavogsskóla, tvær við 
Smáraskóla og ein við Salaskóla (tengibygging).

Heildarstærð á kennslustofu skal vera 80 
- 85m²,  með 60m² kennslurými og að auki 
salernis- og  ræstiaðstöðu ásamt forrými.  
Veggir að  innan skulu vera í flokki  1. og skulu 
útveggir vera með óbrennanlegri  útveggja- 
klæðningu. 

Kennslustofurnar skulu uppfylla allar kröfur  
sem gerðar eru í byggingareglugerð  til 
skólahúsnæðis.

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 26. 
mars 2019. Í tölvupósti skal koma fram nafn 
tengiliðs vegna útboðsins, símanúmer, netfang 
og nafn fyrirtækis. 

Tilboð skulu hafa borist í þjónustuver 
Kópavogs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogur fyrir 
kl. 11.00 fimmtudaginn 11. apríl 2019  verða 
þau þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem 
þar mæta.

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Grandaskóli endurgerð lóðar 2019 2. áfangi  
– Jarðvinna, útboð nr. 14449.

• Háteigsskóli endurgerð lóðar 2019 1. áfangi  
– Jarðvinna, útboð nr. 14452.

• Brautarholtsvegur milli Hofsgrundar og  
Arnarholtsvegar – Göngustígur, útboð nr. 14437.

• Óðinsgata og Óðinstorg - Endurgerð, útboð 14477.

• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík – Útboð 1,  
vestan Kringlumýrarbrautar, útboð 14473.

• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík – Útboð 2,  
austan Kringlumýrarbrautar að Reykjanesbraut, 
útboð 14474.

• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík – Útboð 3,  
austan Reykjanesbrautar, útboð 14475.

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

Innkaupadeild

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

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU
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 22 ATVINNUAUGLÝSINGAR  2 3 .  M A R S  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



Auglýsing um sveinspróf

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða 
haldin sem hér segir:

Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl. 

Í prentgreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

Í bíliðngreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí/júní. Umsóknar-
frestur er til 10. apríl.

Í snyrtifræði í sept/okt.  Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í vélvirkjun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í hársnyrtiiðn í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í ljósmyndun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar  
um leið og þær liggja fyrir.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, líf-
eyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða 
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2019.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð  -  www.idan.is og á skrifstofunni.

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv.
reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið 28. ágúst 2019 til
25. ágúst 2020.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð 
er að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk 
(fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn 25. apríl nk.

Umsóknir
um dvöl í íbúð 
fræðimanns
í Kaupmannahöfn 
2019-2020.

Sveitarfélagið Árborg

Uppbygging og rekstur ljósleiðarakerfis

EFLA verkfræðistofa óskar eftir tilboðum í 

uppbyggingu og rekstur ljósleiðarakerfis í 

dreifbýli Árborgar.  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. Uppbyggingunni er skipt í 2 áfanga. 

Verklok uppbyggingar áfanga 1 eru eigi síðar en 

20.12.2019.  Verklok áfanga 2 eru eigi síðar en 

31.08.2020.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og 

með miðvikudeginum 27. mars 2019. Þeir sem 

hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband 

við Reyni Valdimarsson með tölvupósti, reynir.

valdimarsson@efla.is og gefa upp nafn, 

heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið 

útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á Verkfræðistofuna 

EFLU, Austurvegi 1-5, 800 Selfossi fyrir kl. 

11:00 mánudaginn 8. apríl 2019, en þá verða 

þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem 

þess óska.

Útboð

Ó Ú

EFLA VERKFRÆÐISTOFA

+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

Íslenskupróf fyrir umsækjendur um 
íslenskan ríkisborgararétt vorið 2019     

 
Íslenskupróf vegna umsókna um íslenskan ríkisborgara-

rétt verða næst haldin á Akureyri 27. maí, Ísafirði  
28. maí, Egilsstöðum 29. maí og í Reykjavík 3. til 7. júní. 

 
Skráning er hafin og fer fram með rafrænum hætti á  
www.mimir.is. Síðasti skráningardagur er 12. maí.  

Prófgjald er 25.000 kr.
 

Útlendingastofnun

Til sölu eru tveir vel með farnir 
tölvu-/netþjónaskápar. 

Annar frá HP og hinn frá APCNteshelter – 42U.

Tilboð óskast í annan eða báða 
og nánari upplýsingar fást hjá torg@torg.is 

Kommuneqarfik Reykjavíkurborg Tórshavnar kommuna

Reykjavíkurborg er aðili að Vestnorræna höfuðborga- 
sjóði Færeyja, Grænlands og Íslands. Sjóðurinn hefur 
að markmiði að efla skilning og samstarf, m.a. á sviði 
menn-ingarmála, milli þessara borga, íbúa þeirra, samtaka 
og stjórnmálamanna og veita fjárstyrki til verkefna sem 
þjóna þessum markmiðum.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til verk- 
efna sem tengjast samskiptum milli höfuðborganna og efla 
tengsl þeirra með einhverjum hætti, t.d. á sviði menningar, 
fræðslu eða íþrótta.

Í umsókn skal lýsa fyrirhuguðum verkefnum ítarlega, 
fyrirkomulagi þeirra, tímasetningu og kostnaði.

Umsókn skal beint til:
Vestnorræni höfuðborgasjóður Nuuk, Reykjavíkur og 
Þórshafnar
b.t. skrifstofu borgarstjóra og borgarritara
Ráðhúsi Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Umsóknir berist eigi síðar en föstudaginn 26. apríl 2019 
og koma umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til 
afgreiðslu. Umsóknir skal senda á ofangreint heimilis-
fang eða á netfangið vestnor@reykjavik.is á umsóknar-
eyðublöðum sem nálgast má á vefsíðu Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/vestnorraeni 

Reykjavík, 23. mars 2019
Borgarritari

Vestnorræni höfuðborgasjóður
Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar

auglýsir eftir styrkumsóknum
fyrir árið 2019

Samstæða 
Orkuveitu Reykjavíkur

Allar auglýsingar vegna 
innkaupaferla eru birtar á 

utbodsvefur.is
Utbodsvefur.is er sameiginlegur 
auglýsingavettvangur opinberra 
útboða   þar   sem   birtar   eru 
auglýsingar og/eða tilkynningar 
um fyrirhuguð innkaup.

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.
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Tækifæri í Kringlunni

Verslun í Kringlunni til sölu sem sérhæfir sig í fatnaði og 
fylgihlutum. Sterk merki, sérstaklega í fylgihlutum.  

Mikil tækifæri til söluaukningar fyrir frískt fólk.   
Sanngjarnt verð í boði

Áhugasamir geta haft samband með tpósti:  
kringlan2019@gmail.com

Nýleg Faresin steypumót til sölu ásamt öllum fylgihlutum.
Lítið notuð. 40 mtr. í tvöföldun.
Upplýsingar í síma 660 6470 
baldur@verkefni.is
Einnig til sölu 20 feta gámaeining /
vinnuskúr og Potain IGO 21 (2017”) 
sjálfreisandi byggingarkrani.

STEYPUMÓT TIL SÖLU
GRÆNLANDSSJÓÐUR

Grænlandssjóður auglýsir eftir styrkumsóknum 

stjórnarráðsins, www.mrn.is/gronlandsfonden

Umsóknarfrestur er til og með15. apríl 2019. 
 

22. mars 2019 Stjórn Grænlandssjóðs

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

kopavogur.is

Endurskoðun Aðalskipulags Kópavogs 2012-2024. Skipulagslýsing.

Vakin er athygli á því að nú stendur yfir í samræmi við 1. mgr. 30. gr skipulagslaga nr.  123/2010 
kynning á skipulagslýsingu vegna fyrirhugaðrar endurskoðunar á gildandi Aðalskipulagi Kópavog 
2012-2024. Í lýsingunni koma m.a. fram helstu áherslur bæjaryfirvalda við fyrirhugaða breytingu á 
aðalskipulagi bæjarins, upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu, fyrirhugað skipulagsferli svo 
og um kynningu og samráð. 

Skipulagslýsingin er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogs-
bæjar að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 
15:00. Skipulagslýsingin verður jafnframt kynnt í samkomusal Hörðuvallaskóla við Baugakór 38 
þriðjudaginn 2. apríl nk. kl. 17:00 til 18:30. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir 
til að kynna sér lýsinguna. Athugasemdir eða ábendingar við  lýsinguna skulu hafa borist skriflega 
skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á tölvupóstfangið 
skipulag@kopavogur.is eigi síðar en þriðjudaginn 23. apríl 2019 kl. 15:00

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Aðalskipulag Kópavogs

kopavogur.is

Á fundum skipulagsráðs 4. mars og bæjarstjórnar Kópavogs 12. mars 2019 var samþykkt 
að kynna tillögu að hverfisáætlun Fífuhvamms (Linda- og Salahverfi).

Í hverfisáætlun er fyrst og fremst �allað um byggð, þjónustu, umhverfi, umferð, íbúa, mögulega 
framtíðaruppbyggingu og þróun hverfis næstu árin. Eitt af markmiðum hverfisáætlana er að gefa íbúum og 
öðrum hagsmunaaðilum frekari kost á að fylgjast með og taka þátt í að móta sitt nánast umhverfi.
Hverfisáætlunina má finna á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is ásamt nánari upplýsingum um 
verkefnið. 

Athugasemdir og ábendingar skulu berast skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissvið, 
Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á skipulag@kopavogur.is  eigi síðar en 30. apríl 2019. 

Hverfisáætlun Fífuhvamms 

Kynntu þér tillöguna og láttu okkur vita hvað þér finnst
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KVISTAVELLIR 34 – 221 HFJ.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA 
• Glæsilegt endaraðhús ásamt innbyggðum mjög rúmgóðum 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 Hafnarfirðinum 

V. 76,5 millj.  
Andri s: 690 3111 

LAUFDALUR 25 – 260 REYKJANESB.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA
• Glæsilegt 196 fm endaraðhús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr 

• Mjög vandaður frágangur, innfelld lýsing í loftum 

• Granít borðplötur í eldhúsi, eikar þver spónlagðar eikar hurðar og skápar  

• Í dag eru þrjú svefnherbergi en mjög auðvelt að bæta því fjórða við eins 

og teikningar segja til um  

• Afgirt verönd með timburpalli og heitum potti  

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

V. 58 millj.                                                                          Andri s: 690 3111

MELALIND 12 – 201 KÓP.

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

SKÚLAGATA 40 – 101 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 25. MARS FRÁ KL 17:00-17:30
• 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

ESKIHLÍÐ 20A – 105 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 24. MAR FRÁ KL.13.00 – 13.30
• Björt 123,9 fm 4ra herb íbúð á annarri hæð.

• Tvöföld stofa og hægt að bæta við herbergi.

• Aukaherbergi í sameign sem hægt er að leigja.

• Stutt í alla þjónustu.

V. 51,9 millj. 

Eggert s.690-1472

HÓLMASUND 12 – 104 RVK.  

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA
• Björt og falleg 4ra herbergja neðri sérhæð í fallegu tvíbýlishúsi  

• Húsið var byggt árið 2000 og er eignin skráð 120 fm.

• Baðherbergi endurnýjað fyrir um tveimur árum síðan, hiti í gólfi 

• Gegnheilt parket á gólfum, útgangur út á hellulagða verönd og timburpall 

• Þvottahús og geymsla innan íbúðar 

• Gróið og fallegt hverfi, góð aðkoma, næg bílastæði, leiktæki fyrir börnin

    á lóðinni

V. 62 millj.                                                                         Andri s. 690 3111

VALLARHÚS 20– 112 RVK. 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 25. MARS KL.17.00-17.30
• 4ra. Herb. mjög björt endaíbúð með sérinngangi.

• Eignin er á 2. Hæðum + risloft sem nýta má sem herbergi. 

• Töluvert endurnýjuð, m.a. nýlegt eldhús.

• Tvö baðherbergi, svalir endurnýjaðar. 

• Barnvæn staðsettning, stutt í þjónustu.

V. 54,9 millj.   

Ingibjörg s. 897-6717

GAUKSHÓLAR 2 – 111 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 24. MAR FRÁ KL.14.00 – 14.30
• Opin og björt 169,8 fm 3ja herb íbúð á 7. og 8. Hæð.

• Tvær lyftur eru  í sameign og bílskúr fylgir íbúð.

• Tvennar svalir, stórar til suðurs og minni til norðurs.

• Stutt í alla þjónustu.

V. 58,9 millj. 

Eggert s.690-1472

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

DÝJAGATA 2-6 – 210 GARÐABÆ

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24. MARS KL. 15:00 – 15:30
• Ný raðhús á einstökum útsýnisstað í Urriðaholtinu í Garðabæ.

• Húsin er sannkölluð fjölskylduhús og er stærsta húsið með aukaíbúð.

• Öll húsin eru einangruð að utan og afhent fokheld, en tilbúin að utan.

• Stærð húsa á bilinu 225 fm til 341 fm.

• Að lágmarki 4-5 svefnherbergi í hverju húsi.

Verð frá 78,9 millj.                                                                                                                                                                                         Sigurður. 896-2312

   

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

7 00 177 3030330

NÝTT

NÝTT

NÝTT



Húseignin er 
steinsteypt hús, þrjár 
hæðir og lítill kjallari. 
Húsið er hornhús 
á horni Ægisgötu 
og Mýrargötu. 
Margir inngangar 
eru í húsið. Efsta 
hæðin var byggð 
árið 2011. Lýsing á 
innra fyrirkomulagi; 
í húsinu er átta 
stúdíóíbúðir og ein 
íbúð á efstu hæðinni. 
Allar stúdíóíbúðirnar eru með sturtubaðherbergjum. Aukin lofthæð 
er í öllum íbúðunum. Í stúdíóíbúðunum er eldhúsaðstaða. Sér inn-
gangar eru í nokkrar stúdíóíbúðanna. Nokkrir inngangar eru í húsið. 
Svalir eru á öllum íbúðum hússins. Heildarstærð, 365,7 fm.
Bókið skoðun í síma 896-4013, Dan Wium.

Húsið er steinsteypt 
hús á þremur hæðu 
og rishæð. Húsið 
er hornhús á horni 
Ránargötu og Ægis-
götu. Húsið er byggt 
í þrennu lagi. Húsið 
er mikið endurnýjað 
að innan og utan. 
Húsið hefur verið nýtt 
undir ferðatengda 
starfsemi. Í húsinu 
eru átta stúdíóíbúðir 
og risíbúð.  Í öllum 
íbúðunum eru sturtubaðherbergi. Í hverri íbúð er eldunaraðstaða. 
Gólfefni eru ýmist harðparket eða teppi. Forstofur eru í öllum íbúðu-
num. Risíbúð: Íbúðin skiptist í stofu, svalir, vinnukrók, sem nýtist 
sem herbergi, sturtubaðherbergi, eldhús og kvistherbergi. Parket 
er á íbúðinni og korkur á eldhúsgólfinu. Mikið útsýni er frá íbúðinni. 
Heildarstærð, 310,6 fm.
Bókið skoðun í síma 896-4013 Dan Wiium

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

KJÖREIGN KYNNIR
Ægisgata 4, Reykjavík, heildareignin.

Ránargata 16, Reykjavík, heildareignin 

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

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 • WWW.FASTMOS.IS

EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FASTEIGNASALI

Svöluhöfði 9 - 270 Mos. 

 
Opið hús miðvikudaginn 27. mars frá kl. 17:00 
til 17:30

Fallegt og vel skipulagt 209,1 m2 einbýlishús. 
Fimm rúmgóð svefnherbergi, stofa, borðsto-
fa, fallegt eldhús, þvottahús, gestasalerni, 
baðherbergi með sturtu og baðkari og 
rúmgóð vinnustofa með snyrtingu. Lóðin er 
hornlóð með trjám og góðum timburverön-
dum.  V. 87,5 m.

Leirutangi 14 - 270 Mos.

 
Opið hús miðvikudaginn 27. mars frá kl. 17:30 
til 18:00

*Hringdu og bókaðu skoðun* 

Fallegt einbýlishús á einni hæð ásamt 
tvöföldum bílskúr. Við hlið hússins stendur 
bílskúrinn sem er ókláraður. Gott skipulag. 
Glæsilegt stórt eldhús og stórar stofur. 
Tvö baðherbergi. Fallegur gróinn garður í 
suðurátt með steyptri verönd. V. 79,9 m.

Vogatunga 89-91 - 270 Mos. 

 
226,9 m2 Raðhús - tilbúin til innréttinga - á 
tveimur hæðum. Fallegt útsýni. Á jarðhæð 
er forstofa, bílskúr, 3 svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottaherbergi, og geymsla. Á 
efri hæðinni er hjónaherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofa og svalir.  V. 63,9 m.

  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laust straxHringdu og bókaðu skoðun

Mjög fallegt 237 fm einbýlishús með bílskúr, 
innst í botnlanga við Reykjamel 13 (Blómvan-
gur) í Reykjahverfi í Mosfellsbæ. Eignin sten-
dur á 2100 fm gróinni og skjólsælli eignarlóð.  
Rétt við lóðarmörkin rennur Varmá og er stutt 
í náttúruna og góðar gönguleiðir.  Gamalt og 
sjarmerandi hús með góða sál og mikla sögu. 
V. 94,5 m.

Opið hús mánudaginn 25. mars frá kl. 17:00 
til 17:30

93 m2, 4ra herbergja íbúð með sér inngangi á 
efri hæð í fjóbýlishúsi. Eignin skiptist í stofu, 
eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi / 
þvottahús. Góð staðsetning, ekki þarf að 
fara yfir umferðargötu til að komast í skóla, 
leikskóla, sundlaug og líkamsrækt. V. 42,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 26. mars frá kl. 17:30 
til 18:00

103,6 m2, 4ra herbergja endaíbúð á efstu 
hæð. Eignin skiptist í skiptist í forstofu, stofu, 
eldhús, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. 
Sérgeymsla í sameign. Búið er að útbúa 
fjórða svefnherbergið með léttum vegg í 
stofu. V. 41,9 m.

Opið hús fimmtudaginn 28. mars frá kl. 17:30 
til 18:00

Fimm herbergja einbýlishús við Arnartanga 
29 í Mosfellsbæ.  Eignin er skráð íbúð 138,6 
m2, bílskúr 35,6 m2 og skiptist í forstofu, stofu, 
eldhús, fjögur svefnherbergi, tvær snyrtingar 
og þvottahús. V. 74,4 m.

Blómvangur - 270 Mosfellsbær 

Hulduhlíð 28 - 270 Mosfellsbær 

Laufengi 11, íbúð 303 - 112 Reykjavík 

Arnartangi 29 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðun

Stórikriki 40 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús mán. 25. mars frá kl. 16:30 til 17:00

Fullbúið 176,5 m2 raðhús á einni hæð. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Lóð er 
frágengin og bílaplan hellulagt. Eignin 
skiptist í, þrjú svefnherbergi, samliggjandi 
eldhús, stofu og borðstofu, sjónvarpshol, 
rúmgott baðherbergi, gestasnyrtingu, 
þvottarhús, forstofu og bílskúr. V. 74,9 m.

Ástu-Sólliljugata 16 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

Laust strax

Opið hús þri. 26. mars frá kl. 17:00 til 17:30

Mjög glæsilegt 215,7 m2 raðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr. Frábær staðsetning 
með útsýni. Hjónah. með fataherbergi, 
tvö rúmgóð barnah., tvö baðh., þvottahús, 
sjónvarpshol, eldhús, stofa, borðstofa, 
bílskúr og tvær geymslur innaf bílskúr. Gott 
skipulag. Falleg gólfefni og fallegar inn-
réttingar. Hellulagt bílaplan með hitalögn. 
Timburverönd með heitum potti. V. 84,9 m.

Opið hús fim. 28. mars frá kl. 17:30 til 18:00

Fallegt 225,6 m2 einbýlishús á einni hæð 
með rúmgóðum bílskúr. Forstofa, hjónah.i 
með bað- og fataherbergi, þrjú barnah., 
stórt alrými sem skiptist í eldhús og 
borðstofu, stofu, baðh., gestasnyrtingu og 
þvottahús. Úr þvottahúsi er innangengt inn 
í bílskúrinn. Tvær hellulagðar verandir og 
garður í suðurátt.  V. 98,5 m.

Opið hús mið. 27. mars frá kl. 18:00 til 18:30 

Fallegt 213,7 m2 parhús á einni hæð með 
bílskúr á fallegum stað í útjaðri byggðar. 
Eignin skilast fullbúin að utan og tilbúin 
til innréttinga að innan með grófjafnaðri 
lóð. Fjögur svefnherbergi, eldhús, stofa 
og borðstofa, baðherbergi, gestasnyrting, 
þvottahús, forstofa, geymsla og bílskúr.   
V. 73,9 m.

Litlikriki 72 - 270 Mosfellsbær 

Stórikriki 10 - 270 Mosfellsbær 

Sölkugata 3 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús mánu. 25. mars frá kl. 17:30 til 18:00

Mjög fallegt 199,4 m2 parhús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr og fallegu útsýni.  
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, tvö 
baðherbergi, forstofu, þvottahús/geymslu, 
eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr. Stórir 
gluggar sem gera húsið bjart og skemmti-
legt. Arinn í stofu. Innbyggð lýsing. Stórt 
steypt bílaplan með hitalögn. Timburverönd 
í suðurátt. V. 85,8 m.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax
Svanþór Einarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 698-8555

Sigurður Gunnarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 899-1987



Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is  

s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

VIÐ ERUM TRAUSTI

Styrmir Þór  
Sævarsson
Sölufulltrúi
S: 846-6568

Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi 
S: 853-9779

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

Sólveig  
Regína Biard
Skjalavinnsla, 
S: 869-4879

Bára  
Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

Garðar  
Hólm Birgisson
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

Garðar  
B. Sigurjónsson
Sölufulltrúi
S: 898-0255

Guðbjörg Helga  
Jóhannesdóttir
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi
S: 897-7712

Gunnar  
Þórisson
Viðskiptafræðingur, 
Sölufulltrúi
S: 692-6226 

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

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi
S: 823-4969

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

Goðheimar 9 – 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24. MARS KL. 13:00 – 13:30
Vel staðsett 162 fm sérhæð ásamt 29,8 fm bílskúr. Sérinngangur er í íbúðina. Suðvestur svalir.  
Eldhús og baðherbergi endurnýjað fyrir nokkrum árum. Bílskúrinn er með hita, rafmagni,  
glugga, heitu og köldu vatni. Nánari uppl. veitir Kristján Baldursson í síma 867-3040 og á  
kristjan@trausti.is  Verð: 62,9 millj.

Fellsmúli 14 – 108 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24. MARS KL. 14:00 – 14:30
Virkilega falleg, björt og vel skipulögð 5-6 herb. 144,1 fm íbúð á 3. hæð með góðum 
suðursvölum í snyrtilegu fjölbýlishúsi. Einstaklega vel staðsett endaíbúð með fínu útsýni. 
Nánari uppl. veitir Kristján Baldursson í síma 867-3040 og á kristjan@trausti.is
 Verð: 49,9 millj.

Heiðarbær 11 – 110 Reykjavík 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24. MARS KL. 15:00 – 15:30
Fallegt 133,40 fm einbýlishús ásamt 39,90 fm bílskúr með stórum og glæsilegum garði innarlega 
í botnlanga. Í hluta bílskúrs er 25 fm geymslupláss sem er ekki inní uppgefinni fermetratölu 
eignar. Nánari uppl. veitir Kristján Baldursson í síma 867-3040 og á kristjan@trausti.is
 Verð: 84,9 millj. 

Sogavegur 140 – 108 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25. MARS KL. 17:00 – 17:30
Rúmgott og mikið endurnýjað 80,7 fm 3ja herb. parhús með stórum suðurgarði. Gott geymsluloft 
er yfir eigninni sem ekki er inni í fermetratölu eignar. Stækkunarmöguleikar upp á 188,8 fm. 
Nánari uppl. veitir Kristján Baldursson í síma 867-3040 og á kristjan@trausti.is
 Verð: 46,9 millj.

Sandavað 1 – 110 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25. MARS KL. 17:30 – 18:00
Einstaklega björt og rúmgóð 119 fm 4ra herb. íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi auk bílastæðis 
í lokuðum bílakjallara. Yfirbyggðar svalir. Eign á góðum og barnvænum stað rétt við helstu 
útivistarperlur borgarinnar.  Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í síma 899-8811 og á gh@trausti.is
 Verð: 53,9 millj.

Skipasund 20 – 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25. MARS KL. 18:00 – 18:30
Rúmgóð og björt 68,10 fm 3ja herb. íbúð með sérinngangi í kjallara. Eignin sem hefur verið 
mikið endurnýjuð er í tveggja íbúða húsi með stórum og grónum garði til suð-vesturs. Á lóð 
eru tveir geymsluskúrar sem tilheyra sitthvorri eigninni. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður 
Sveinbjörnsdóttir í síma 899-5949 og á gudbjorg@trausti.is Verð: 36,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Bæjarlind 7, íb 202
201 KÓPAVOGUR

Laus við kaupsamning. Falleg íbúð á annarri 
hæð með sérmerktu bílastæði fyrir utan hús. 
Íbúðin skilast fullbúin með gólfefnum og 
votrými 

STÆRÐ: 105,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

49.900.000
Heyrumst
Jón   777 2288

Sunnusmári 26
201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 63 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

39.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Stýrimannastígur 3
101 REYKJAVÍK

Einstaklega skemmtileg risíbúð með mikilli 

STÆRÐ: 68 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

41.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Fannahvarf 4
203 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 112 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Sunnusmári 26, þakíbúð
201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 198,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

TILBOÐ 
Heyrumst
Hannes   699 5008

Sunnusmári 28, þakíbúð
201 KÓPAVOGUR 

STÆRÐ: 144,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

98.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    24. mars 13:00 – 13:30

Nýhöfn 7
210 GARÐABÆR

baðherbergi. Stæði í bílageymslu. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 150 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

98.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    23. mars 13:00 – 13:30

Þóroddstaðir lóð 2
801 SELFOSS

staðsett aðeins 10 km fyrir utan Laugarvatn. 
Bústaðurinn er allur klæddur að utan með lerki 

STÆRÐ: 65 fm SUMARHÚS      HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Diðrik   647 8052

OPIÐ HÚS    24. mars 14:00 – 14:30



Hafnarbraut 9
200 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Glæsilega og nýjar 2-4 herbergja íbúðir 

á 4 hæðum í lyftuhúsi, ásamt stæði í 

lokuðu bílastæðahúsi. Íbúðir afhendast 

með innbyggðum ísskáp og  

uppþvottavél. Fallegt sjávarútsýni og 

til Bessastaða. Um er að ræða 24 íbúða 

fjölbýli með tveimur stigagöngum, húsið 

er í nýju skipulögðu hver  á Kársnesi.  

Vistvænar samgöngur, verslun og 

þjónusta verða áhersluatriði í  

uppbyggingu vestasta hluta Kársness. 

Samhliða uppbyggingu verður reist brú 

fyrir gangandi, hjólandi og  

almenningsvagna y r Fossvog sem 

tengja mun svæðið við háskólasvæði 

Háskólans í Reykjavík, Háskóla Íslands og 

miðbæ Reykjavíkur.

    Verð frá 48.900.000 

STÆRÐ: 81,8 - 172,4 fm   FJÖLBÝLI    HERB:2-4

Brekkugata 5, 9 og 11
210 GARÐABÆR

Falleg og vel skipulögð 6 herbergja raðhús ásamt bílskúr 

með glæsilegu útsýni. Húsið er staðsteypt á tveimur 

hæðum, einangrað að utan við burðarvegg og klætt með 

álklæðningu og harðvið.

STÆRÐ: 197,9-217,4 fm     RAÐHÚS    HERB:5-6

78.9 - 86.9 M
Heyrumst
Magnús   699 2010
Löggiltur fasteignasali

Vogatunga 10
270 MOSFELLSBÆ

Nýtt fullbúið endaraðhús með frábæru útsýni. 
Fjögur svefnherbergi, innangengt í bílskúr, 
granit á borðum í eldhúsi og baðherbergi, mikil 
lofthæð og innfelld lýsing. Hiti í öllum gólfum.

STÆRÐ: 146,4 fm RAÐHÚS      HERB: 4

65.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali 

Vogatunga 20
270 MOSFELLSBÆ

Vel staðsett og vönduð 6 herbergja raðhús með fallegu 

útsýni að Vogatungu 20. Innbyggður bílskúr, mm 

svefnherbergi og tvö baðherbergi með sturtu. Húsin eru 

staðsett í nýlegu fjölskylduvænu hver  í Mosfellsbænum.

STÆRÐ: 236,7 fm RAÐHÚS       HERB: 6

62.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

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

Lundur 23
200 KÓPAVOGUR

Glæsileg íbúð á þessum vinsæla stað við Fossvoginn. 

Íbúðin er á jarðhæð og er með sólpall útfrá stofu og 

stæði í bílageymslu.  Íbúðin er teiknuð með hjólastóla-

aðgengi í huga og því eru bílastæði og hurðaop breiðari.

STÆRÐ: 113,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

64.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Sóltún 18
105 REYKJAVÍK

Laus við kaupsamning. 2ja-3ja herb. íbúð á 2. 
hæð í þessu vandaða lyftufjölbýli. Íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymslu og tvennar svalir.

STÆRÐ: 108,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

55.000.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Magnús Már Lúðvíksson 
Löggiltur fasteignasali

  699 2010  
  magnus@fastlind.is

Heyrumst

Þorsteinn Yngvason 
Hdl, lögg.fasteignasali

  696 0226 
  thorsteinn@fastlind.is

OPIÐ HÚS    24. mars 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    24. mars 12:30 – 13:00 OPIÐ HÚS    24. mars 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    25. mars 17:00 – 17:30BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    24. mars 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS    24. mars 16:00 – 16:30



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 24. mars, Kl. 13:30-14:00

Holtsvegur 2-6 
Opið hús sunnudaginn 24. 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 24. mars, Kl. 13:30-14:00

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.

Aðeins 11 íbúðir 
eftir af 24!

Aðeins10 íbúðir eftir af 64



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 24. MARS - KL. 14:00 - 14:30

Glæsilegar fullbúnar íbúðir á 
Hljómalindarreit.

14 íbúðir 
til sýnis.

Nýja íbúðir í 101 frá 32millj.



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

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

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

VANDAÐAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR SEM HENTA MISMUNANDI 
FJÖLSKYLDUSTÆRÐUM
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri 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.

Alrými
29,4 m²

Verönd
7,0 m²

Anddyri
2,4 m²

Bað
4,5 m²

0110

Efstaleiti 19-27 & Lágaleiti 1-9

Minni íbúðir
tilvaldar fyrir fyrstu kaupendur

Verð 36,9 mkr

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARAÐSTÖÐU AÐ EFSTALEITI 27 SUNNUDAGINN 24. MARS, KL. 13.00 -14.00

Hrafnhildur 
Björk Baldursdóttir
löggiltur fasteignasali
hrafnhildur@eignamidlun.is
Sími 862 1110

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
nemi til lögg. fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021



GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Verð frá 45,9 m.
Afhending í maí nk.
VeVVerðrð ffrárá 4455,99 m.m
AfAfA hehendndiningg g íí í mamamaííí nknknk.

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.

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ LYNGÁSI 1 SUNNUDAGINN 24. 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

GLÆSILEGAR SÉRÍBÚÐIR MEÐ BÍLSKÝLI
Breiðakur

BREIÐAKUR 2-4 OG 6-8, GARÐABÆR
Nýjar, glæsilegar og rúmgóðar 3-4ra herbergja íbúðir í 8 
íbúða lyftuhúsi. Stórt stæði í upphitaðri bílageymslu fylgir 
hverri íbúð. 

Afhending íbúða er mjög fljótlega 
Verð frá 63,9 -74,9 millj.

Íbúðirnar afhendast samkvæmt skila-
lýsingu fullbúnar án megingólfefna. 
Sérinngangur af svalagangi.

OPIÐ HÚS - SUNNUDAGINN 24. MARS FRÁ KL. 14.00-15.00

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

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

Hrafnhildur 
Björk Baldursdóttir
löggiltur fasteignasali
hrafnhildur@eignamidlun.is
Sími 862 1110

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

Verð frá 45,9 m.
Afhending í maí nk.



Með þér alla leið

.       

42,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 24. mars kl. 14:30 - 15:00

Falleg og björt 4ra herbergja endaíbúð á 3ju 
hæð í Grafarvogi 
Stutt frá skóla og þjónustu 2-3 mín gangur   
í Egilshöll þar sem eru meðal annars 
kvikmyndahús, keilusalur, veitingastaðir, 
skautasvell og íþrótta og heilsurækt 

Laufengi 124 
112 Reykjavík

.        

58,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 24. mars kl. 13:30 - 14:00

Vel skipulög 4-5 herbergja endaíbúð  
á jarðhæð. Íbúð er skilað fullbúinni með 
gólfefnum. Eigninni tilheyrir s rafnota ötur 
á lóð fyrir framan íbúð sem snýr í suðvestur 
Tvö stæði í bílageymslu fylgja eigninni 
Innangengt er úr bílageymslu inn í íbúð á 
sömu hæð í gegnum sameign. Íbúð er tilbúinn 
til afheningar við kaupsamning 

Uglugata 32 
270 Mosfellsbær

.       

34,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 24. mars kl. 15:00 - 15:45

Björt 3ja herbergja íbúð  
í lítið niðurgröfnum kjallara
Sérinngangur
Þvottahús innan íbúðar
Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu

Hjálmholti 7
105 Reykjavík

.       

63,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 24. mars kl. 16:00 - 16:30

Glæsileg 4ra hverbergja íbúð á efstu hæð 
121,2 fm auk stæðis í bílageymslu 
Mikil lofthæð í stofum og útsýni til sjávar 
Þrjú góð svefnherbergi 
Þvottahús innan íbúðar 
Eikarparket og stílhreinar innréttingar

Strandvegur 16
210 Garðabær

.       

129,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 24. mars 16:00 - 16:30

Virkilega fallegt og stílhreint 257 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum innst í 
botnlanga við Þorrasali í Kópavogi 
Fimm svefnherbergi og aukaíbúð í 
bílskúrnum 
Gróinn garður pallur og heitur pottur 
Frábært útsýni

Þorrasalir 10
201 Kópavogur

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 24. mars kl. 15:00 - 15:45

3ja herbergja íbúð á 2. hæð 

Alls 86,1 fm. 

Mikið endurgerð íbúð. 

Hús að utan í góðu ástandi 

 Kaplaskjólsvegur 55 
107 Reykjavík

.       

92,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 24. mars kl. 15:00 - 15:30

191,5 fm parhús við Heiðarhjalla 22  
í suðurhlíðum Kópavogs.
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, 
stofu, eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús, 
geymslu, garð með heitum potti  
og útigeymslu.
Lóðin er afgirt og lokuð. Eignin getur  
verið laus jótlega.

Heiðarhjalli 22 
200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veita: 

Friðrik Þ. Stefánssonr,  hdl og aðst. fasteignasala
fridrik@miklaborg.is sími: 616 1313

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Hrönn Bjarnadóttir,  lögg. fasteignasali
hronn@miklaborg.is sími: 663-5851

266 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum 

Verslunar- skrifstofu og lagerrými 

Frábær staðsetning 

Eldhúsinnrétting á efri hæð 

Nýtist fyrir ýmis konar starfsemi

79,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gylfa öt

s. 695 5520

112 Reykjavík

Endunýjað raðhús með 4 svefnherbergjum 
Nýr lokaður sólpallur 
Bílskúr 
Kjallari með sérinngangi 

Opið hús sunnudaginn. 24.mars kl 16:00 -16:30

79,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðargerði 3

s. 775 1515

108 Reykjavík

Glæsileg íbúð, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 
Skipulag gott, fermetrar vel nýttir 
Einstaklega vel um íbúðina gengið 
Lyftuhús, þar sem allt aðgengi eins og bestur verður á kosið 
Þvottahús innan íbúðar - Bílastæði í lokuðum bílakjallara 
Vinsæl staðsetning  - Laus við samning

57,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Naustavör 2

s. 845 8958

200 Kópavogur

Hver sgata 94-96  Barónsstígur 6 

OPIÐ HÚS
mánudaginn 25. mars kl. 17:00 -18:00

Glæsilegar nýjar íbúðir 
á besta stað í miðborginni

Nánari upplýsingar veitir::

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 

Nánari upplýsingar veitir::

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 

Nánari upplýsingar veitir: 

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515 SÖLUMENN Á STAÐNUM -  ÁHUGASAMIR VELKOMNIR

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Verð frá:   44,0 millj.



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Smára öt 24
210 Garðabær

Tilboð óskast

Frábærlega vel staðsett einbýlishús neðst í götu 
við Smára öt í Garðabænum. 

Húsið stendur við lækinn og hraunjaðarinn. 

Rut Kára innanhússarkitekt hannaði stóran hluta 
hússins sem er mikið endurnýjað.

Nánari upplýsingar:

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

Dalsbraut 26-28-30
260 Reykjanesbæ

Um er að ræða þriggja og fjögurra herbergja  
vel skipulagðar íbúðir í þremur litlum fjölbýlishúsum. 

Hvert hús er tveggja hæða með 11 íbúðum og  
stærð íbúða er frá 74,3 fm til 108,2 fm.  

Með íbúðum á 1. hæð fylgir stór séreignagarður  
sem heimilt er að girða af samkvæmt teikningu.

Húsin standa á stórri lóð, með fjölda bílastæða og  
hleðslustöðvum fyrir rafmagnsbíla. 

Innréttingar eru allar hannaðar af  
Hönnu Stínu innanhúsarkitekti

Stutt er í alla þjónustu að Fitjum. 

Stapaskóli, einn glæsilegasti leik-og grunnskóli landsins  
er að rísa í þessu blómlega hver , steinsnar frá íbúðunum.  

Falleg náttúra er allt um kring og stutt  
er í ýmiss konar útivistarmöguleika.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 23. mars kl. 13:30 – 14:300

Nánari upplýsingar veita:

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

verð frá: 31,5 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. 9-17

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Salóme Eydal 
löggiltur fasteignasali og leigumiðlari

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta María Benónýsdóttir  
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061 

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Kleppsvegur 105-Rvík. 
Rúmgóð 4ra til 5 herb. endaíbúð á 2.hæð í  
fjölbýlishúsi.  Suður svalir. Stærð íbúðar er 
102,4 fm. + stór sér geymsla í kjallara ca. 14,0 
fm.  Hús í góðu ástandi.  -  Laus fljótlega.   
Verð: 39,8. millj.

Þorláksgeisli 3, 113-Rvík. 
Opið hús í dag frá kl: 16.30 til kl: 17.00.  
Rúmgóð og björt  4ra til 5 herb. íbúð á 4.hæð 
í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. 
Stutt í flesta þjónustu, skóla og leikskóla.  
Fallegt umhverfi og góðar gönguleiðir. Suður 
svalir. Verð 52,8 millj.

Nesvegur 107-Rvík.
Opið hús í dag frá kl: 13.00 til 13.30 
Einbýli/tvíbýli, hæð og kjallari,  ásamt sér-
byggðum stórum bílskúr. Hús á frábærum stað. 
Eignin hefur fengið gott og stöðugt viðhald.  
Hitalögn er í bílastæðum og gönguleiðum.  
Laus við kaupsamning.  Verð: 82.00 millj.

SELJUGERÐI 108-Rvík. 
Einbýli/tvíbýli, Húsið er á tveimur hæðum 
ásamt innréttaðri 2ja til 3ja herbergja séríbúð  
á jarðhæð og innbyggðum bílskúr.
Stærð  alls 314,4 fm.  Frábær staðsetning við 
lokaðan botnlanga.  Afhending fljótlega.

4ra til 5 herb 4ra til 5 herb Einbýlishús Einbýlishús
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS
Góð 90 fm 4ra herbergja hæð á efstuhæð í fjórbýli við Goðheima. Glæsilegt 
útsýni til vesturs yfir Laugardalinn. Skipulag íbúðar: Anddyri, baðherbergi, 
þrjú svefnherbergi, stofa, borðstofa og eldhús.  V. 51,0m.
Opið hús sunnudaginn 24. mars milli kl. 12:00 og 12:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignarmidlun.is  

GOÐHEIMAR 24, 104 REYKJAVÍK
GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

OPIÐ HÚS
Um er að ræða 188,5 fm einbýlishús byggt úr timbri og stendur á steyptum 
kjallara og er staðsett á horni Miðstrætis og Bókhlöðustígs. Sér bílastæði er á 
lóð. Húsið var upphaflega byggt árið 1901 og stóð við Vesturgötu 18. Árið 1981 
var það flutt á núverandi stað og steyptur var undir það kjallari og húsið gert 
upp á vandaðan hátt.  V. 99,0 m.
Opið hús sunnudaginn 24. mars milli kl 14:00 og 14:30 
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignarmidlun.is  

BÓKHLÖÐUSTÍGUR 10, 101 REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Veitingastofan T-bær til sölu.
Um er að ræða 100 fm veitingahús,1 hektara eignalóð ásamt 
tjaldstæði í fallegri náttúru í Selvogi, Ölfusi. Staðurinn er stutt frá 
hinni frægu Strandarkirkju sem er afar vinsæl, ekki síst hjá ferða-
mönnum. Norðurljósin hafa haft mikið aðdráttarafl. Miklir mögu-
leikar eru á að auka við núverandi rekstur, t.d. með gistiaðstöðu 
ofl.
Eignin er á góðum og fallegum stað, 60 km frá Reykjavík, og 
gæti einnig vel nýst sem sumarhús til einkanota. 
Eign sem vert er að skoða.
Verð 34.9 milljónir.

Nánari upplýsingar og sýningu á eigninni annast Hólmar Björn 
Sigþórsson löggiltur fasteignasali og félagsmaður í Félagi fast-
eignasala s. 893-3276 eða með tölvupósti: holmar@helgafell-
fasteignasala.is

s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is
Hólmar Björn Sigþórsson

löggiltur fasteignasali
gsm 893 3276

TIL SÖLU

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Hlaupabretti, aðeins 99.000,-
Öflug græja með 3 hp mótor.
Max hraði 16 km/klst.
Breytilegur halli allt að 15°.
Hátalarar, mp3, 12 prógröm. Hámarksþyngd 
notanda 130 kg. Afgreitt alla daga.

Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, bakhús.

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is
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