
Valka leitar að árangursmiðuðum, öflugum  
og nútímalegum lykilstjórnanda til að byggja  
upp þjónustu net á heims mælikvarða fyrir  
viðskiptavini Völku út um allan heim.

Sviðsstjóri þjónustusviðs heyrir undir  
fram kvæmda stjóra Völku og situr  
í framkvæmdastjórn félagsins.

SVIÐSSTJÓRI 
ÞJÓNUSTUSVIÐS

SVIÐSSTJÓRI ÞJÓNUSTUSVIÐS  
BER MEÐAL ANNARS ÁBYRGÐ Á:
• Að stýra hópi starfsmanna sviðsins á Íslandi og erlendis  

í samræmi við mannauðs- og stjórnunarstefnu Völku
• Stefnumótandi uppbygging á öflugu tekjusviði  

í samræmi við stefnu Völku 
• Að skilgreina og innleiða þjónustuferla 
• Að umhverfis-, heilbrigðis-, öryggis- og gæðamál  

séu tryggð í ferlum þjónustu
• Að gera og framfylgja fjárhagsáætlunum fyrir sviðið

HÆFNIS- OG MENNTUNARKRÖFUR:
• Leiðtogafærni, drifkraftur og frumkvæði
• Farsæl stjórnunarreynsla
• Farsæl reynsla af breytingastjórnun
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu
• Reynsla af þjónustutengdri stjórnun er kostur
• Lausnamiðuð hugsun
• Góð rekstrar- og kostnaðarvitund
• Tæknileg þekking/reynsla er kostur
• Liðsmaður fram í fingurgóma

• Jákvætt viðmót og góð samskiptafærni

 

Sótt er um starfið á vef Völku: valka.is/jobs
Nánari upplýsingar: Leifur Geir Hafsteinsson, mannauðsstjóri Völku  

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk.

Um þessar mundir leitum við 
einnig að öflugu fólki í eftirfarandi 
störf. Nánari upplýsingar má finna 
á atvinnuvef Völku: valka.is/jobs

• Framleiðsluhönnuður
• Kerfishönnuður

• Rafvirki eða nemi á samning
• Vefforritari – framenda
• Svæðissölustjóri
• Vélstjóri / Málmsmiður í  

samsetningu og smíði
• Tæknimaður í þjónustu

ÖNNUR STÖRF Í BOÐI 

Valka er alþjóðlegt og ört vaxandi 
há tækni fyrirtæki sem hefur 
þróað, hannað og framleitt vél- og 
hugbúnað á heimsmælikvarða 
fyrir sjálfvirka fiskvinnslu út um 
allan heim frá stofnun árið 2003.
 

Hjá Völku gegnir hugvit, 
þekking og kunnátta starfsmanna 
lykilhlutverki og við leggjum 
ríka áherslu á að byggja upp 
framsækinn, kraftmikinn og 
samheldinn vinnustað þar  
sem fólki líður vel.

UM VÖLKU

valka.is
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Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 550 5626
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Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.500 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

Fjármálasvið Össurar leitar að framúrskarandi einstaklingi í uppgjörsteymi félagsins sem starfar í alþjóðlegu 
rekstrarumhverfi. Uppgjörsteymið útbýr samstæðuuppgjör Össurar og ber ábyrgð á að útvega stjórnendum og 
öðrum áreiðanleg fjárhagsleg gögn. Teymið vinnur einnig að því að samræma og bæta fjárhagsferla og innra 
eftirlit félagsins.

HÆFNISKRÖFUR
• Viðskiptafræðingur af reikningshaldssviði

• A.m.k. 5 ára starfsreynsla

• Reynsla af endurskoðunarstofu kostur

• Reynsla af ársreikningagerð og greiningum

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Financial Controller

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2019.

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

For English version please see the above webpage.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ
• Taka þátt í gerð samstæðuuppgjörs Össurar

• Vinna að lausn ýmissa fyrirspurna tengdum 

bókhaldi og uppgjörum

• Tryggja áreiðanleika gagna innanhúss sem 

utan

• Aðstoða önnur svið með fjárhagsupplýsingar

• Aðstoða við innra eftirlit

Forstjóri Samgöngustofu

Við leitum að framsýnum leiðtoga með brennandi áhuga á þróun og framtíð samgöngumála á Íslandi, 

metnað til að veita framúrskarandi þjónustu og ná árangri í þágu almennings og atvinnulífs. 

Ráðherra skipar forstjóra Samgöngustofu til fimm ára frá 6. ágúst nk.

Forstjóri Samgöngustofu stýrir stofnuninni og ber ábyrgð á rekstri hennar, þjónustu og árangri. Hjá Samgöngu- 

stofu starfa 150 starfsmenn í fjölbreyttum störfum. Stofnunin fer með stjórnsýslu, öryggismál og eftirlit 

á sviði flugmála, umferðar- og vegamála, siglinga- og hafnamála. Meðal annarra verkefna Samgöngustofu 

eru rannsóknir, greining og þróun á starfssviðinu ásamt fræðslu og upplýsingamiðlun um samgöngumál.

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi.

• Árangursrík reynsla af stjórnun, rekstri, stefnumótun og áætlanagerð.

• Færni til að vinna að umbótum. 

• Reynsla af alþjóðasamstarfi kostur.

• Færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku nauðsynleg.

• Góð hæfni til samvinnu og í samskiptum.

Umsókn skal fylgja stutt kynningarbréf um hvers vegna sótt er um starfið og upplýsingar um árangur 

sem viðkomandi hefur náð í starfi og telur að nýtist í starfi forstjóra Samgöngustofu.

Upplýsingar um embættið veitir Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðuneytis- 

stjóri samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, í síma 545 8200. 

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 1. apríl nk. 

Umsóknum skal skila rafrænt á starf@srn.is.

Nánari upplýsingar um starfið eru á Starfatorgi – starfatorg.is.
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Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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. 
 
LSR er stærsti lífeyrissjóður á 
Íslandi. Hann starfar í þremur 
deildum, A-deild, B-deild og 
séreign. Eignir til ávöxtunar eru 
900 milljarðar kr. 
Að jafnaði greiða 32.000 
sjóðfélagar iðgjald til sjóðsins. 
Á árinu 2018 fengu 24.000 
sjóðfélagar greiðslur frá 
sjóðnum, samtals 58 milljarða 
kr.

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.

Hótelstjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Hótel Kría var opnað vorið 
2018. Hótelið býður upp 
á glæsileg 72 herbergi og 
1 svítu á fallegum stað á 
Suðurlandi. Öll herbergi hafa 
verið innréttuð á nútímalegan 
máta sem og eru vel búin 
tæknilega séð. Á hótelinu er 
veitingastaðurinn Drangar 
sem hefur fengið mikið lof 
og var valinn einn af betri 
veitingastöðum landsins.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13239 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Haldgóð menntun sem nýtist í starfinu, menntun á sviði 
hótelstjórnunar mikill kostur. 
Reynsla á sviði reksturs og stjórnunar skilyrði, 
starfsreynsla af hótelstjórnun mikill kostur. 
Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði.
Haldgóð tölvukunnátta skilyrði
Leiðtogahæfileikar, skipulagni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.
Framúrskarandi samskiptahæfileika sem og nákvæmni og 
tölugleggni.

·

·

·
·
·

·

·

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

8. apríl 

Helstu verkefni: 
Umsjón með daglegri stjórnun og rekstri hótelsins og 
veitingastaðarins.
Stjórnun starfsmanna, ráðningar og þjálfun.
Tilboðs- og samningagerð.
Umsjón með fjárreiðum og reikningshaldi.
Viðskiptatengsl og öflun nýrra viðskiptavina.
Vöru- og þjónustuþróun.
Önnur tilfallandi verkefni á hótelinu t.d. varðandi 
gestamóttöku, bókanir og aðra þjónustu við gesti.

Hótel Kría óskar eftir að ráða hótelstjóra til starfa. Leitað er að árangursdrifnum og metnaðarfullum einstaklingi til að móta 
og leiða rekstur hótelsins.  
 
Góð laun eru í boði fyrir réttan aðila, húsnæði er hluti af kjörum starfsmanns.
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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

 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Strandabyggð óskar eftir að ráða byggingarfulltrúa til starfa með aðsetur á Hólmavík. Auk 
Strandabyggðar sinnir starfsmaðurinn verkefnum byggingarfulltrúa fyrir Árneshrepp, Dalabyggð, 
Kaldrananeshrepp og Reykhólahrepp. 

Um er að ræða 100% starf. Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa 
nýtt starf á traustum grunni. Helstu verkefni eru samkvæmt lögum og samþykktum sveitarfélaganna hverju 
sinni á sviðum byggingareftirlits, samkvæmt skipulags- og mannvirkjalögum.

BYGGINGARFULLTRÚI 

Starfssvið
•  Ábyrgð á stefnu sveitarstjórnanna í málaflokkum 

sem undir hann heyra

•  Framkvæmd byggingarmála, byggingareftirlits

•  Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir  
og útreikningar

•  Undirbúningur og eftirfylgni funda nefnda 
sveitarfélaganna er sjá um byggingarmál 

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

•  Önnur tilfallandi verkefni svo sem varðandi 
viðhald, minniháttar hönnunarverkefni o.s.frv.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði byggingarmála skv. 8. gr. 

mannvirkjalaga nr. 160/2010 

•  Þekking og reynsla af þeim málaflokkum sem 
falla undir sviðið

• Þekking og reynsla af stjórnun, áætlanagerð  
og rekstri

• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu  
er æskileg

•  Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni  
og leiðtogahæfileikar

•  Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir 
samstarfs- og samskiptahæfileikar

•  Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir,  
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur til og með 14. apríl nk.

Laun og starfskjör eru samkvæmt gildandi 
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
við viðkomandi stéttarfélag.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201903/713
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201903/712
Skurðhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201903/711
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201903/710
Sálfræðingur barna Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201903/709
Sjúkraliðar og -nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201903/708
Hjúkrunarfr. og -nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201903/707
Ljósmæður, sumarafleysing Landspítali, meðg.- og sængurlegud. Reykjavík 201903/706
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, ígræðslugöngudeild Reykjavík 201903/705
Flutningastarfsmaður í vaktavinnu Landspítali, þjónustudeild Reykjavík 201903/704
Flutningastarfsmaður Landspítali, þjónustudeild Reykjavík 201903/703
Verkefnastjóri Landspítali, rafmagnsverkstæði Reykjavík 201903/702
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201903/701
Deildarlæknir Landspítali, kvennadeildir Reykjavík 201903/700
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Landspítali, meðg.- og sængurlegud. Reykjavík 201903/699
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngud. lungnasjúklinga Reykjavík 201903/698
Geislafræðingar Landspítali, geislameðf. krabbam. Reykjavík 201903/697
Kennsla í vélstjórn og rafvirkjun Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201903/696
Lögfræðingur Atvinnuv.- og nýsköpunarráðuneytið Án staðsetn. 201903/695
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201903/694
Skrifstofustjóri Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201903/693
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201903/692
Kennari, stærðfræði og efnafræði Menntaskólinn á Laugarvatni Laugarvatn 201903/691
Sjúkraliði Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201903/690
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201903/689
Hjúkrunarfr. og -nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201903/688
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201903/687
Sérfræðingur í barnalækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201903/686
Doktorsnemi í mannerfðafræði Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201903/685
Saksóknarfulltrúi Héraðssaksóknari Reykjavík 201903/684
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201903/683
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201903/682
Læknaritari, afleysing Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201903/681
Læknaritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201903/679
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201903/678

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn
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Við leitum að metnaðarfullum og framsæknum stjórnanda til að leiða þjónustu- og þróunarsvið Hafnarfjarðarbæjar. Um er að ræða 
nýtt stoðsvið innan sveitarfélagsins sem ber ábyrgð á þjónustuferlum og þróun þeirra, stafrænum umbreytingum og rafrænni 
stjórnsýslu. Sviðsstjóri heyrir beint undir bæjarstjóra. Undir sviðið heyra þróunar- og tölvudeild, þjónustuver, rafræn stjórnsýsla, 
samskiptamál, menningar- og markaðsmál og söfn bæjarins. Á sviðinu munu starfa um 30 starfsmenn. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
rekstri og stýringu sviðsins ásamt þróun rafrænnar þjónustu. 

Um er að ræða spennandi starf þar sem viðkomandi gefst tækifæri til að þróa nýtt svið þjónustu- og þróunar, innleiða nýja ferla og 
hagnýta upplýsingatækni við innri og ytri þjónustu Hafnarfjarðarbæjar.

SVIÐSSTJÓRI ÞJÓNUSTU- OG ÞRÓUNARSVIÐS

Hafnarfjörður er þriðji stærsti bær landsins með tæplega 30.000 íbúa og 1800 starfsmenn. Framsækið sveitarfélag sem 
byggir á fjölskylduvænu umhverfi, fyrirmyndarþjónustu og öflugu atvinnulífi.

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

framhaldsmenntun kostur

• Reynsla af stjórnun með mannaforráð er skilyrði 

Helstu verkefni
• Stefnumótun í þjónustuveitingu 

Hafnarfjarðarbæjar

• Innleiðing þjónustuþróunar og notendamiðaðrar 
hönnunar 

• Þróun og efling stafrænna þjónustuleiða

• Daglegur rekstur, skipulag og umsjón með 
starfsemi sviðsins

• Samstarf við önnur svið sveitarfélagsins

Nánari upplýsingar veitir:

Áslaug Kristinsdóttir, 
aslaug@hagvangur.is

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um 
starfið. Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni, 
sköpunargleði og hraða í vinnubrögðum. 

Um er að ræða fullt starf og laun samkvæmt gildandi 
kjarasamningi. Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl 
2019.

Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl 2019.

Sækja skal um starfið á vef Hafnarfjarðar  
https://radningar.hafnarfjordur.is

• Haldgóð reynsla af þjónustustýringu og mótun 
þjónustumarkmiða

• Reynsla og þekking á stafrænum lausnum 

• Reynsla af samstarfi þvert á ólíkar 
skipulagseiningar

• Reynsla af þjónustuþróun og notendamiðaðri 
hönnun 

• Reynsla af þróun og innleiðingu nýrra ferla

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og góð 
félagsleg færni

• Leiðtogafærni, skipulagshæfileikar og drifkraftur 
í starfi

• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til að veita 
framúrskarandi þjónustu

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Hjúkrunarfræðingar athugið
Okkur vantar hjúkrunarfræðinga á bæði almennar og  

sérhæfðar deildir á norsk sjúkrahús í sumar.
Góð laun og og gott utanumhald í boði.

Hafðu samband við Rósu framkvæmdastjóra Sólstaða/Sun 
Medical á rosa@solstodur.is eða í síma 8616357

Sérfræðingur á þjóðskrársviði Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201903/742
Hjúkrunarfr.í geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201903/741
Starfsmaður í upplýsingadeild Lyfjastofnun Reykjavík 201903/740
Dýralæknar Matvælastofnun Selfoss 201903/739
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, kviðarhols-/þvagf.skurðd. Reykjavík 201903/738
Sérfræðingur í gerð vaktaáætlana Landspítali Reykjavík 201903/737
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201903/736
Lögfræðingur Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201903/735
Verkefnastjóri leyfafulltrúa Útlendingastofnun Kópavogur 201903/734
Forst.maður matar-/veitingaþjón. Seðlabanki Íslands Reykjavík 201903/733
Lektor í blaða- og fréttamennsku Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201903/732
Verkefnastjóri á þjónustutorgi Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201903/731
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Menntavísindastofnun Reykjavík 201903/730
Verkefnisstjóri rannsókna Háskóli Íslands, Menntavísindastofnun Reykjavík 201903/729
Doktorsnemi hug-/félagsvísindasv.Háskólinn á Akureyri Akureyri 201903/728
Lektor í lögfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201903/727
Ráðgjafi, afleysing Vinnumálastofnun Reykjanesbær 201903/726
Sérfræðingar við friðlýsingar Umhverfisstofnun Landið 201903/725
Kennarar, málmiðn og vélstjórn Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201903/724
Kennarar, rafiðngreinar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201903/723
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201903/722
Læknaritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201903/721
Sálfræðingur geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201903/720
Notendafulltrúi geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201903/719
Notendafulltrúi geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201903/718
Heilsugæsluritari Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201903/717
Ljósmóðir Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201903/716
Sálfræðingur barna Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201903/715
Sálfræðingur Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201903/714

Bókari
Bókari óskast til starfa í Sóltúni. Mikilvægt er að við-
komandi þekki til NAV fjárhagskerfisins og hafi reynslu 
af bókhaldsstörfum. Unnið er í opnu umhverfi þar sem 
þörf er á góðum samskiptahæfileikum og ríkri þjónustu-
lund. Fjölbreytt verkefni sem teljast til almennra skrif-
stofu-og móttökustarfa fylgja starfinu. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi störf sem fyrst. 
Starfshlutfall er samkomulag. 

Nánari upplýsingar veitir Anna Birna Jensdóttir fram-
kvæmdastjóri í síma 590 6000 og Anna Guðbjörg Gunn-
arsdóttir í síma 590 6211, netfang annagg@soltun.is

Umsóknum er skilað gegnum heimasíðu www.soltun.is

Þingeyjarskóli í Þingeyjarsveit 
auglýsir eftirfarandi stöður  

lausar til umsóknar:
Stöðu leikskólakennara
Stöðu íþróttakennara 
Stöðu sérkennara

Við leitum að kennurum sem: 
• Hafa kennaramenntun og leyfisbréf á  
 viðkomandi skólastigi 
• Treysta sér í faglega og metnaðarfulla vinnu 
• Eru lausnamiðaðir 
• Eru sveigjanlegir og með góða samskiptahæfni 
• Eru sjálfstæðir í vinnubrögðum og sýna/búa  
 yfir frumkvæði 
• Hafa metnað til að takast á við ný og  
 spennandi verkefni 
• Vilja taka þátt í samstarfi og teymisvinnu 
• Bera virðingu fyrir börnum og hafa áhuga á að  
 starfa með þeim 

Þingeyjarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli 
með rétt um 100 nemendur. Þar af tæplega 30 leik-
skólanemendur á tveimur starfsstöðvum. Áhersla er lögð 
á teymisvinnu og fjölbreytta kennsluhætti innan skólans 
sem og að skapa leik- og námsumhverfi sem auðgar 
bernsku barna og örvar þroska þeirra. Þingeyjarskóli 
hefur hafið innleiðingu á agastefnunni Jákvæður agi. Rík 
tónlistarhefð er við skólann. 

Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð 
starfsmanna á verkefnum skólans. 
Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum 
samskiptum, stundvísi og hreint sakavottorð. 
Möguleiki er á húsnæði á staðnum. 
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til 
að sækja um. 
Stöðurnar eru lausar frá og með 1. ágúst 2019 
Umsóknarfrestur er til 22. apríl 2019 
Umsóknir skulu sendast á netfangið 
johannrunar@thingeyjarskoli.is 

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson 
skólastjóri í vs 4643580 /8990702 eða í gegnum netfangið 
johannrunar@thingeyjarskoli.is

SÉRNÁMSSTÖÐUR Í HEIMILISLÆKNINGUM 
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) auglýsir tvær sérnámsstöður í heimilislækningum lausar til umsóknar.

HSA hefur langa reynslu af kennslu læknanema, kandídata og sérfræðinema í heimilislækningum. Námið verður byggt á marklýsingu 
fyrir sérnámslækna í heimilislækningum. Við útfærslu hennar verður auk hefðbundinnar meinafræðilegrar nálgunar kynnt hagnýtt gildi 
heilsufræðilegrar (Salutogenesis) nálgunar. Áhersla verður lögð á þann fjölbreytileika sem héraðslækningar (Rural Medicine) kalla eftir 
og samtímis að tryggja aðgengi nemans að skipulagðri hópkennslu/námi fyrir sérfræðinemana.  

Stöðurnar eru auglýstar til þriggja ára og á öðru ári, þ.e. fyrri hluta árs 2021, er gert ráð fyrir námsdvöl á heilsugæslu í Skotlandi eða 
Norður-Noregi í eina til tvær vikur.

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðalög. 
Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. 

Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Á þjónustusvæði HSA eru auk þess fimm heilsugæslustöðvar, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins.

Helstu verkefni og ábyrgð
- Almennar lækningar
- Heilsuvernd
- Vaktþjónusta
- Þátttaka í kennslu læknanema og kandídata

Hæfnikröfur
- Almennt lækningaleyfi er skilyrði
- Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki, jákvæðni og 

sveigjanleiki
- Vilji til þverfaglegrar samvinnu (teymisvinnu)
- Sjálfstæði í starfi, frumkvæði og faglegur metnaður
- Íslenskukunnátta áskilin

Frekari upplýsingar um stöður og umsókn
Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.

Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. Umsóknum skal skila á eyðublöðum sem fást á vef Embættis 
landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum. 
Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og starfsleyfi og ef við á um rannsóknir og greinaskrif. 
Öllum umsóknum verður svarað. 
Tóbaksnotkun/notkun rafretta er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Umsóknarfrestur er til 01.05. 2019 og stöðurnar lausar frá 15.08.2019 eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar veita: 
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, s. 470-3050 og 860-6830, netf. petur@hsa.is
Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri, s. 470-3050 og 895-2488, netf. emil@hsa.is
Már Egilsson, yfirlæknir, s. 470-1420 og 692-8376, netf. mar.egilsson@hsa.is
Þorsteinn Bergmann, yfirlæknir, s. 470-3060 og 846-0029, netf. thorsteinn.bergmann@hsa.is

www.hsa.is
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Bókasafn Hafnarfjarðar
»    Bókavörður
Fjármálasvið
»    Bókari
Fjölskylduþjónusta
»    Sérfræðingur í stoðþjónustuteymi
Áslandsskóli
»    Deildarstjóri stoðþjónustu
»    Skólaliði
»    Stuðningsfulltrúi
Hraunvallaskóli
»    Aðstoðarskólastjóri
»    Forfallakennari
»    Hönnun og smíði 
»    Sérkennsla
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi
»    Þroskaþjálfi
Hvaleyrarskóli
»    Íþróttakennari
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi
Lækjarskóli
»    Kennsla í íslensku á unglingastigi
»    Sérkennari
»    Skólastjóri
»    Umsjónarkennari á miðstigi
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi
Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg
»    Heimilisfræðikennsla
»    Náttúrufræðikennsla í unglingadeild
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg
»    Stærðfræðikennsla í unglingadeild
»    Tónmenntakennsla
»    Umsjónarkennsla á yngsta stigi
»    Umsjónarkennsla í miðdeild
»    UT deildarstjórn/tölvuumsjón og UT kennsla
Víðistaðaskóli
»    Aðstoðarskólastjóri
»    Enskukennari á unglingastigi
»    Íslenskukennari á unglingastigi
»    Verkefnastjóri Frístundaheimilið Álfakot í Engidal
Öldutúnsskóli
»    Íþróttakennari
»    Sérkennari á yngri stigum
»    Sérkennari á unglingastigi
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Deildarstjóri - Vesturkot
»    Leikskólakennari - Vesturkot
»    Leikskólakennari - Víðivellir
Málefni fatlaðs fólks
»    Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks í Áslandi
»    Sumarstarf - Berjahlíð
»    Tímabundið starf á næturvöktum - Lundur
»    Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks - Steinahlíð
»    Sjálfstæð búseta - sumarstarf
Sumarstörf
»    Sumarstörf fyrir 17 ára og eldri
Umhverfis- og skipulagsþjónusta
»    Tækjamaður II
   

  

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRI
Hraunvallaskóli í Hafnarfirði auglýsir eftir aðstoðarskólastjóra
Stjórnendateymi Hraunvallaskóla samanstendur af skólastjóra, aðstoðarskólastjóra almennra verkefna og 
aðstoðarstoðarskólastjóra sérverkefna auk deildarstjóra. Hér er auglýst laust til umsóknar starf aðstoðarskólastjóra 
sérverkefna sem hefur yfirumsjón með skipulags- og starfsmannamálum sem snúa að sérþörfum nemenda (námi, 
hegðun og fötlun) og stoðþjónustu skólans. Umsækjandi þarf að hafa leiðtogahæfileika, metnaðarfulla skólasýn og 
brennandi áhuga að starfa í skapandi umhverfi þar sem lögð er áhersla á menntun fyrir alla. Sjá nánar á hafnarfjordur.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari auk annarra gagna er 
málið varðar. Með umsókninni er óskað eftir greinargerð um sýn umsækjanda á skólastarf og stoðþjónustu í 
Hraunvallaskóla og hvernig reynsla og þekking nýtist í starfi. Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2019

 Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi í grunnskóla
• Farsæl kennslu- og/eða stjórnunarreynsla í grunnskóla
• Viðbótarmenntun í stjórnun og/eða uppeldis- og 

kennslufræði æskileg
• Þekking og/eða reynsla af málefnum nemenda með 

sérþarfir (námi, hegðun og fötlun)
• Þekking og/eða reynsla á SMT-skólafærni æskileg
• Þekking og/eða reynsla af skólastarfi í opnum skóla æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfileikar
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti og góð íslenskukunnátta

 Helstu verkefni og ábyrgð:
• Stýrir daglegu skólastarfi í samvinnu við stjórnunar-

teymi skólans, starfsmenn og foreldra
• Hefur yfirumsjón með skipulags- og starfsmanna-

málum sem snúa að sérþörfum nemenda (námi, 
hegðun og fötlun) og stoðþjónustu skólans

• Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur 
og samstarfsfólk

• Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og 
annað fagfólk

• Vinnur samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni 
sem ætlað er að skapa gott andrúmsloft í skólum.

SKÓLASTJÓRI LÆKJARSKÓLA
Staða skólastjóra Lækjarskóla í Hafnarfirði er laus til umsóknar

Lækjarskóli er fyrsti og þar með elsti grunnskóli Hafnarfjarðar með aðstöðu í nýlegu skólahúsnæði við Lækinn í Hafnarfirði. 
Skólinn er heildstæður grunnskóli með um 500 nemendur í 1. – 10. bekk, sérdeild fyrir nemendur með þroskaraskanir og 
tómstundamiðstöð með frístundaheimili fyrir nemendur í 1. – 4. bekk ásamt félagsmiðstöð fyrir eldri nemendur skólans.  
Nánari upplýsingar á hafnarfjordur.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir fyrri störfum 
umsækjanda, menntun, stjórnunarreynslu og þeim verkefnum sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni hans til 
að sinna skólastjórastarfi.  Auk skýrrar sýnar á ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi sér fyrir sér starf sitt sem skólastjóri 
Lækjarskóla. Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl 2019

 Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf í grunnskólakennarafræðum 
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi t.d. á sviði

stjórnunar og/eða uppeldis- eða menntunarfræða 
• Kennslu- og stjórnunarreynsla 
• Reynsla af faglegri forystu á sviði skólamála
• Leiðtogahæfni 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfshæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Haldgóð reynsla og þekking af starfsmannamálum 
• Reynsla og þekking af áætlanagerð og góðri fjármálastjórnun
• Skipulagshæfileikar 
• Góð tölvukunnátta 
• Góð íslenskukunnátta og geta til að tjá sig í ræðu og riti

 Starfssvið:
• Að veita skólanum faglega forystu og leiða öflugt og 

skapandi skólastarf í samræmi við aðalnámsskrá 
grunnskóla og stefnu Hafnarfjarðarbæjar í menntamálum

• Að bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfssemi skólans
• Að vera í samvinnu við fræðsluyfirvöld í sveitarfélaginu 

um stefnumótun og ákvarðanatökur
• Að móta framsækna sýn, stefnu og menningu í 

samstarfi við starfsfólk, nemendur og foreldra
• Að þekkja vel til og bera ábyrgð á starfsmannamálum 

þ.e. ráðningum, starfsþróun og vinnutilhögun
• Að vinna að þróun og framgangi í skólasamfélaginu 
• Að stuðla að árangri, velferð og vellíðan nemenda í 

hvívetna

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað
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BÍÓ PARADÍS ÓSKAR EFTIR SÝN-
INGARSTJÓRA / TÆKNISTJÓRA

 
Heimili kvikmyndanna – Bíó Paradís ses. auglýsir lausa 
stöðu sýningarstjóra / tæknistjóra frá og með 1. júlí nk.

 
Starfslýsing og hæfniskröfur má finna á vefsíðu Bíó Para-
dísar, www.bioparadis.is

Vinnutími: alla virka daga frá 9 til 5. Vinnutími getur verið 
umsemjanlegur en um er að ræða 80 – 100% starf.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á framkvæmdastjóra 
fyrirtækisins, Hrönn Sveinsdóttur, á hronn@bioparadis.is 
fyrir 10. apríl nk.

SKRIFSTOFUFULLTRÚI/
VERKEFNISSTJÓRI 
STJÓRNSÝSLU- OG 
GÆÐAMÁLA 
Vopnafjarðarhreppur auglýsir eftir skrifstofu-

fulltrúa/verkefnisstjóra stjórnsýslu- og gæðamála.

Starfið felur í sér bókhaldsvinnu, aðkomu að 
innri vinnu hreppsskrifstofunnar með áherslu 
á verkefni á sviði gæðamála og stjórnsýslu og 
aðstoð við sveitarstjóra.

Helstu verkefni eru umsjón með gerð verkferla 
og gæðahandbókar, uppbygging og umsjón 
skjalakerfis, bókanir reikninga og afstemmingar, 
samskipti við eftirlitsaðila, s.s. heilbrigðiseftirlit 
vegna úttekta og úrbóta, undirbúningur funda, 
upplýsingamiðlun, eftirfylgni verkefna, almenn 
skrifstofustörf og tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfnikröfur:

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg
•  Þekking og reynsla af verkefnastjórnun, 

gæðastjórnun og innleiðingarvinnu 
•  Bókhaldsþekking kostur
•  Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg
•  Mjög góð tölvufærni, þekking 

á Sharepoint æskileg
•  Þjónustulipurð
•  Mjög góð samskipta- og samvinnufærni
•  Frumkvæði, jákvætt viðhorf, drifkraftur
•  Góð íslensku- og enskukunnátta

Næsti yfirmaður skrifstofufulltrúa verður 
skrifstofustjóri.

Um fullt starf er að ræða. Um starfskjör fer eftir 
kjarasamningi.

Sótt er um starfið á alfred.is/starf/26022

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein 
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til 
að gegna starfinu.

Frekari upplýsingar veita Þór Steinarsson, 
sveitarstjóri, thors@vfh.is og Sigríður 
Þorgeirsdóttir hjá Attentus, sigridur@attentus.is.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl n.k. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðningu 
er lokið.

Vopnafjarðarhreppur er fjölskylduvænt 650 
manna sveitarfélag á Norðausturhorni landsins. 
Á Vopnafirði er öflugt atvinnulíf og ein stærsta 
uppsjávarvinnsla á Íslandi. Staðurinn er þekktur 
fyrir náttúrufegurð og býður upp á fjölbreytta 
útvistarmöguleika. Á staðnum er kraftmikið 
æskulýðs- og skólastarf og fjölbreytt félagslíf. 
Vopnafjörður er sveitarfélag í sókn.

Hjúkrunarfræðingar  
 
Geðheilsuteymi HH austur og vestur óska
eftir hjúkrunarfræðingum til starfa í 50-

y gy g

100% starfshlutfall 

Helstu verkefni og ábyrgð

 Viðtöl á starfsstöð eða heimavitjanir
 Vinna í þverfaglegu teymi
 Að veita meðferð og fræðslu ásamt stuðningi  

 við einstaklinga og aðstandendur
 Ráðgjöf og fræðsla til notenda og aðstandenda
 Skipuleggja og veita þjónustu sem þörf er á   

 hverju sinni
  Námskeiðshald 

 Notendafulltrúar  
 
Geðheilsuteymi HH austur og vestur óska eftir notendafulltrúum
til starfa í 30-50% starfshlutfall  

Helstu verkefni og ábyrgð

 Styðja við félagslega virkni 
 Skapa hvatningu við athafnir daglegs lífs og kynna úrræði í   

 Styðja við markmiðasetningu
 Þróa aðkomu notenda að starfsemi teymisins
  Sjá til þess að rödd notandans sem er fagmaður á sínu   

 sviði heyrist
  Aðstoða við og taka þátt í námskeiðum
  Taka þátt í hópvinnu

 

 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Brennur þú fyrir geðheilbrigðismálum!
Geðheilsuteymi HH austur og vestur leita eftir hjúkrunarfræðingum, notendafulltrúum og 
sálfræðingi til starfa. Um er að ræða framtíðarstörf, starfshlutföll eru frá 30-100%.

Hjá Geðheilsuteymum HH er einstaklingurinn í fyrirrúmi.
Þjónusta teymanna er heildræn og notendamiðuð og lögð er áhersla á samþætta nálgun. Teymin hafa að leiðarljósi að 
skoða alla þætti sem hafa áhrif á geðheilsu.
Einstaklingurinn er í fyrirrúmi, hans óskir, gildi og þarfir. 
Stuðst er við gagnreyndar aðferðir og árangur er metinn reglulega. Áhersla er lögð á þróun og þær leiðir í meðferð 
sem einstaklingurinn þarfnast hverju sinni.
Geðheilsuteymin hafa batahugmyndafræðina að leiðarljósi.  
Batahugmyndafræðin leggur áherslu á að viðhalda von og skapa betra líf með því að byggja á styrkleikum. 

Geðheilsuteymi HH eru þverfagleg og þar starfa ýmsar starfsstéttir, m.a.  
geðlæknar, geðhjúkrunarfræðingar, geðsjúkraliðar, sálfræðingar, þjónustufulltrúar, 
félagsráðgjafar og félagsleg liðveisla.

Sálfræðingur 

Geðheilsuteymi HH vestur óskar eftir sálfræðingi til
starfa í 80-100% starfshlutfall

yy

Helstu verkefni og ábyrgð

 Viðtöl á starfsstöð eða heimavitjanir, greining og meðferð  
 einstaklinga með geðrænan vanda

 Vinna í þverfaglegu teymi
  Að veita fræðslu ásamt stuðningi við aðstandendur
 Meðferðaráætlun, skipuleggja og veita þjónustu sem þörf  

 er á hverju sinni
 Námskeiðshald, ráðgjöf og fræðsla
  Ráðgjöf og fræðsla til notenda og aðstandenda
 Skipuleggja og veita þjónustu sem þörf er á hverju sinni

Starfað er í þverfaglegum teymum 
í náinni samvinnu við starfsfólk 
heilsugæslustöðva, þjónustumiðstöðva, 
geðsviðs Landspítala, annarra stofnana 
og samtaka.

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

Nánari upplýsingar
Hrönn Harðardóttir, s. 513-6350,  hronn.hardardottir@heilsugaeslan.is
Sigríður Hrönn Bjarnadóttir, s. 513- 6320, sigridur.hronn.bjarnadottir@heilsugaeslan.is 

í  

Starfað er í þverfaglegum teymum 
í náinni samvinnu við starfsfólk 
heilsugæslustöðva, þjónustumiðstöðva, 
geðsviðs Landspítala, annarra stofnana 
og samtaka.

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við mönnum
stöðuna
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Hefur þú áhuga á að 
starfa við friðlýsingar?
Hjá Umhverfisstofnun eru laus til umsóknar tvö störf sérfræðinga við 
friðlýsingar á sviði friðlýsinga og starfsleyfa. Í boði eru krefjandi störf í frjóu 
umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á framsýni, samstarf og árangur í 
þverfaglegri teymisvinnu. 

Helstu verkefni
 » Undirbúningur friðlýsinga í samræmi við lög um  

náttúruvernd og átak í friðlýsingum.
 » Önnur verkefni sem tengjast undirbúningi friðlýsinga.

Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni og hæfniskröfur er að finna á 
starfatorg.is og www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2019

Seltjarnarnesi

Sjúkraliðar – Starfsfólk 

við aðhlynningu 

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

Um er að ræða framtíðarstarf
Í boði er dagvinna- kvöld-helgar-og næturvaktir

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða
eftir nánari samkomulagi.

Upplýsingar gefur Svanlaug Guðnadóttir, 
framkvæmdastjóri hjúkrunar og Kristín Sigurþórsdóttir

mannauðsstjóri: sími 560-4107.

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

Nýtt 
hjúkrunarheimili 

Hjúkrunarheimilið Seltjarnarnesi, Safnatröð 1, 170 Seltjarnarnes

Lögfræðingur í starf 
ritara áfrýjunarnefndar 
hugverkaréttinda á 
sviði iðnaðar

Ritari starfar fyrir formann nefndarinnar og felast störf hans einkum í 

undirbúningi úrskurða og umsjón málsmeðferðar hjá nefndinni. Ritari 

sér um samskipti við aðila máls, heldur málaskrá og sinnir öðrum tilfall-

andi verkefnum sem tengjast skipulagi og málsmeðferð nefndarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Grunn- eða meistarapróf í lögfræði.

• Góð þekking á stjórnsýslurétti 

• Mjög gott vald á íslensku og ensku.

Færni og aðrir eiginleikar

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 

• Frumkvæði, sveigjanleiki og skipulagshæfni. 

• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum. 

• Geta til að vinna undir álagi. 

Um er að ræða hálft starf til eins árs og er gert ráð fyrir að ritari sjái 

fyrir vinnuaðstöðu. 

Laun greiðast samkvæmt gildandi kjarasamningi.  Æskilegt er að 

umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir skulu sendar til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, 

Skúlagötu 4, 101 Reykjavík eða á netfangið postur@anr.is. Öllum 

umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

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

Umsóknarfrestur er til og með 15.apríl n.k. 

Nánari upplýsingar: 

Sigrún Brynja Einarsdóttir, 

skrifstofustjóri, sigrun.brynja.

einarsdottir@anr.is  

eða á starfatorg.is

Áltak leitar að öflugum söluráðgjafa með ríka 
þjónustulund og jákvætt viðhorf.

 
Helstu verkefni:
• Móttaka og samskipti við viðskiptavini
• Tilboðsgerð
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Pantanir
• Auk annara tilfallandi verkefna

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun
• Reynsla af sölustörfum kostur
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Kunnátta á Navision er kostur
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta
• Skipulögð og öguð vinnubrögð.
 
Umsóknarfrestur er til 7. apríl og skal senda 
umsóknir  með tölvupóst í altak@altak.is

STARF Á RANNSÓKNARSTOFU

Málning óskar að ráða starfsmann á rannsóknarstofu.

Starfssvið: Fjölbreytt starf sem felur í sér blöndun á vörum 
í þróun, prófanir af ýmsu tagi, framleiðslueftirliti o.m.fl.

Hæfniskröfur: Stúdentspróf af raungreinabraut, reynsla af 
hliðstæðum störfum æskileg. Geta til að vinna sjálfstætt og 
sýna frumkvæði.

Vinsamlegast sendið umsóknir á póstfang huni@malning.is 
fyrir 12. apríl næstkomandi.

Málning hf • Dalvegi 18 • 201 Kópavogur • www.malning.is
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SKRIFSTOFUSTJÓRI 
VOPNAFJARÐARHREPPS

Vopnafjarðarhreppur auglýsir eftir 

skrifstofustjóra. 

Starfið felur í sér umsjón með stjórn sýslu-
framkvæmd sveitarfélagsins, veitingu þjónustu 
og eftirfylgni með gæðum þjónustu, starfs-
mannamálum og tæknimálum. 

Helstu verkefni eru rekstur og stjórnun skrifstofu 
hreppsins, samhæfing og yfirsýn yfir verkefni 
sveitarfélagsins, greiningarvinna, umsjón með 
stefnumótun, áætlanagerð og samningagerð. 
Umsjón innleiðingarverkefna á sviði stjórnsýslu, 
gæða- og tæknimála sem og yfirumsjón með gerð 
starfsáætlunar.

Menntunar og hæfnikröfur:

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla af verkefnastjórnun og 

innleiðingarvinnu 
•  Reynsla af stefnumótun
•  Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg
•  Rekstrarreynsla og reynsla af 

stjórnun er æskileg
•  Mjög góð samskipta- og samvinnufærni
•  Jákvætt viðhorf, frumkvæði og drifkraftur
•  Góð íslensku- og enskukunnátta 
•  Góð tölvufærni

Næsti yfirmaður skrifstofustjóra er sveitarstjóri.  
Um fullt starf er að ræða. Um starfskjör fer eftir 
kjarasamningi.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein 
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til 
að gegna starfinu.

Sótt er um starfið á alfred.is/starf/26024

Frekari upplýsingar veita Þór Steinarsson, 
sveitarstjóri, thors@vfh.is og Sigríður 
Þorgeirsdóttir hjá Attentus, sigridur@attentus.is.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl n.k. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðningu 
er lokið.

Vopnafjarðarhreppur er fjölskylduvænt 650 
manna sveitarfélag á Norðausturhorni landsins. 
Á Vopnafirði er öflugt atvinnulíf og ein stærsta 
uppsjávarvinnsla á Íslandi. Staðurinn er þekktur 
fyrir náttúrufegurð og býður upp á fjölbreytta 
útvistarmöguleika. Á staðnum er kraftmikið 
æskulýðs- og skólastarf og fjölbreytt félagslíf. 
Vopnafjörður er sveitarfélag í sókn.

Lögfræðingur á sviði
sveitarstjórnar- og byggðamála

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar stöðu 

lögfræðings á sviði sveitarstjórnar- og byggðamála til afleysinga í eitt ár.

Helstu verkefni eru m.a. vinna við gerð lagafrumvarpa, afgreiðsla stjórn- 

sýsluverkefna og umsjón frumkvæðismála gagnvart sveitarfélögum, 

umsjón með samningu reglugerða og endurskoðun þeirra, aðkoma

að gerð samninga, þátttaka í starfshópum á verkefnasviði skrifstofunnar, 

m.a. varðandi stefnumótun, samskipti við stofnanir, Alþingi og almenning.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.

• Mjög góð þekking á stjórnsýslurétti.

• Þekking á málefnum sveitarfélaga æskileg.

• Gott vald á íslensku í ræðu og riti og ensku.

• Kunnátta í einu Norðurlandatungumáli kostur.

• Þekking á áætlunargerð æskileg.

• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt, sem og í hóp.

• Drifkraftur, metnaður og skipulagshæfileikar.

Um er að ræða fullt starf, tímabundið til eins árs. Athygli er vakin á því að 

í samræmi við byggðastefnu stjórnvalda er starfið auglýst án staðsetningar. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um auglýst starf. 

Nánari upplýsingar veitir Guðný E. Ingadóttir, mannauðsstjóri, í síma 545 8200.

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 15. apríl nk. 

Umsóknum skal skila rafrænt á Starfatorgi 

– starfatorg.is. Þar má einnig finna nánari 

upplýsingar um starfið.

Leitum að skemmtilegum vinnufélaga í söluteymið okkar

H æ f n i s k r ö f u r :

H e l s t u  v e r k e f n i :

Mekka Wines & Spirits flytur inn fjölmörg af þekktustu áfengisvörumerkjum heims og
 leitar nú að metnaðarfullum sölufulltrúa með framúrskarandi samskiptahæfileika.

    Drifkraftur og metnaður til að ná árangri í starfi
    Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfið
    Söluhæfileikar og sannfæringamáttur
    Þjónustulund

    Dagleg samskipti við viðskiptavini
  Byggja upp og efla viðskiptasambönd

    Tilboðsgerð og frágangur samninga
    Vörukynningar

Mekka Wines & Spirits er ein stærsta áfengisheildverslun landsins. Við bjóðum samkeppnishæf og árangurstengd 
laun, frábæra vinnuaðstöðu, hvetjandi vinnuumhverfi og skemmtilegan starfsanda. Áhugasamir sendi inn umsókn 

(ásamt mynd) með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi, merkt „sölufulltrúi 2019“ á umsokn@mekka.is.  
Nánari upplýsingar um fyrirtækið og vörubreiddina er að finna á www.mekka.is.  

Fyrirspurnum um star fið verður ekki svarað í síma. 
Umsóknar frestur er ti l þriðjudagsins 9. aprí l 2019

Ertu smiður eða hefurðu áhuga  
á byggingarvinnu? 
B.Ó. Smiðir ehf. eru að leita að smiðum í framtíðarstarf 
vegna aukinna verkefna. 
Verkefnastaða er víðsvegar um land, þó aðallega á  
höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. 

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is
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Spennandi tækifæri
í grunnskólum
Reykjanesbæjar
Reykjanesbær leitar að fólki sem vill vera með í að byggja upp skólasamfélag í fremstu röð 
þar sem metnaður, kraftur og samheldni eru lykilatriði. Í Reykjanesbæ eru sjö grunnskólar 
sem hver og einn hefur á að skipa samstilltum starfsmannahópi með skýra sýn á framtíðina.
Umsóknarfrestur í neðangreind störf er til 22. apríl 2019.
Sótt er um störfin á vef Reykjanesbæjar, www.reykjanesbaer.is, undir Laus störf.

Heiðarskóli
Styðst við einkunnarorðin „Háttvísi, 

hugvit og heilbrigði“

• Íslenskukennsla á elsta stigi

• Umsjónarkennari á yngsta stigi

• Íþrótta- og sundkennsla

heidarskoli.is     

Holtaskóli
Vinnur eftir einkunnarorðunum 
„Virðing, ábyrgð, virkni og ánægja“

• Umsjónarkennari á eldra stigi

• Umsjónarkennari á yngra stig

• Heimilisfræðikennsla

holtaskoli.is     

Myllubakkaskóli
Starfar eftir einkunnarorðunum

„Virðing, ábyrgð, jafnrétti og árangur“

• Náttúrufræðikennsla

• Umsjónarkennari á miðstigi

• Íþróttakennsla

• Þroskaþjálfi

myllubakkaskoli.is     

Akurskóli
Starfar eftir einkunnarorðunum
„Börn eru gleðigjafar, skapandi og
fróðleiksfús“

• Deildarstjóri yngra stigs (1.-5. b.)

• Deildarstjóri eldra stigs (6.-10. b.)

• Tónmenntakennsla

• Umsjónarkennari á yngsta stigi

• Umsjónarkennari á miðstigi

• Sérkennari

akurskoli.is     

Njarðvíkurskóli
Starfar eftir einkunnarorðunum 
„Menntun og mannrækt“

• Umsjónarkennari á yngsta stigi

• Umsjónarkennari á miðstigi

• Raungreinakennsla á eldra stigi

• Kennsla í upplýsingatækni og

forritun

• Forstöðumaður frístundaheimilis

• Þroskaþjálfi í sérdeildina Ösp

njardvikurskoli.is     

Háaleitisskóli
Styðst við einkunnarorðin „Menntun
og mannrækt“

• Umsjónarkennari á yngsta stigi

• Umsjónarkennari á miðstigi

• Íþróttakennsla

• Kennsla á elsta stigi

• Textílmenntakennsla

• Tónmenntakennsla

• Forstöðumaður frístundaheimilis

haaleitisskoli.is     

Stapaskóli
Í skólastarfinu er lögð áhersla á
sköpun og listir, verklegt nám og 
tækninám.

• Umsjónarkennari á yngsta stigi

• Íþróttakennsla

reykjanesbaer.is     

Reykjanesbær er fjórða stærsta sveitarfélag landsins með rúmlega 18.900 íbúa. Í bænum eru einnig starf-
ræktir tíu leikskólar, framúrskarandi tónlistarskóli og öflugt íþrótta- og tómstundastarf. Hjá Reykjanesbæ 
starfar samhentur hópur starfsmanna sem hefur það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa bæjarfélagsins sé 
eins og best verður á kosið hverju sinni. Við bjóðum góða starfsaðstöðu, jákvætt andrúmsloft og tækifæri 
til starfsþróunar.



Verkefnastjórar óskast á skrifstofu 
framkvæmda- og viðhalds

       Ertu með

FRAMKVÆMDIR
     á heilanum?

Umhverfis- og skipulagssvið leitar að verkefnastjórum til að sinna margvís-
legum störfum á skrifstofu framkvæmda og viðhalds mannvirkja. Við leitum 
að kraftmiklum einstaklingum í verkefni tengd áætlanagerð, hönnun, útboðum, 
framkvæmdum og eftirliti með nýframkvæmdum, samgöngumannvirkjum 
ásamt verkefnum tengdum opnum svæðum og viðhaldi fasteigna. Boðið  
er upp á metnaðarfullt starfsumhverfi og tækifæri til að móta og hafa áhrif  
á framtíðaruppbyggingu Reykjavíkurborgar.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Verkefnastýring og umsjón verkefna  

á sviði fasteignaumsýslu. 

• Verkefnastjórn við nýframkvæmdir  
og viðhald fasteigna.

• Umsjón og eftirlit með vinnu  
aðkeyptra verktaka og hönnuða.

• Gerð kostnaðar- og  
framkvæmdaáætlana.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í tæknigrein sem  

nýtist í starfi eins og verk-, tækni-,  
eða byggingafræði.

• Framhaldsmenntun sem nýtist  
í starfi er kostur.

• Reynsla af kostnaðaráætlanagerð 
er kostur.

• Þekking á vottunarkerfum fyrir 
byggingar er kostur.

• Gott vald á íslensku máli í ræðu  
og riti.

• Frumkvæði og faglegur metnaður.

• Góðir hæfileikar til samskipta  
og samvinnu. 

• Tölvufærni og kunnátta til að nýta 
upplýsingakerfi sem stjórntæki.

Um sviðið 
Umhverfis- og skipulagssvið (USK) 
gegnir fjölþættu hlutverki í umhverfis-, 
skipulags- og samgöngumálum. Að 
auki stýrir sviðið framkvæmdum og 
viðhaldi og sinnir almennum rekstri 
í borgarlandinu eins og grasslætti 
og snjómokstri. Undir sviðið tilheyra 
lögbundin verkefni byggingarfulltrúa, 
skipulagsfulltrúa, Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur og Bílastæðasjóðs. 

Upplýsingar og umsókn
Sótt er um á www.reykjavik.is/laus-
storf/oll-storf. Laun eru samkvæmt 
samningi Reykjavíkurborgar og við-
komandi kjarafélags. Umsóknarfrestur 
er til 15.4.2019. 

Nánari upplýsingar veitir Ásdís 
Ásbjörnsdóttir mannauðsstjóri USK, 
asdis.asbjornsdottir@reykjavik.is.

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ  •  Borgartún 12–14  •  S. 411 11 11  •  usk@reykjavik.is

Seltjarnarnesi

Hjúkrunarfræðingar

Á nýju 40 rýma hjúkrunarheimili að Safnatröð 1,
Seltjarnarnesi vantar okkur hjúkrunarfræðinga til starfa. 
Þekking á öldurnarhjúkrun væri kostur- en ekki skilyrði.

Í boði eru allar vaktir og helgarvinna.
Íslenskt hjúkrunarleyfi.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða
eftir nánari samkomulagi.

Upplýsingar gefur Svanlaug Guðnadóttir,
framkvæmdastjóri hjúkrunar sími 864-4184
og Kristín Sigurþórsdóttir mannauðsstjóri

í síma 560-4107 / 863-7491

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

S ltj i

Nýtt 
hjúkrunarheimili 

Hjúkrunarheimilið Seltjarnarnesi, Safnatröð 1, 170 Seltjarnarnes

Starfssvið
 Vátryggingaráðgjöf og sala til 
 einstaklinga og fyrirtækja
 Tilboðsgerð og útgáfa 
 vátryggingaskírteina
 Þjónusta og upplýsingagjöf til 
 viðskiptavina

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl. Sótt er um starfið á vefnum umsokn.tm.is. Nánari upplýsingar veitir 
Gunnar Oddsson, forstöðumaður umboða og útibúa TM. 

Hæfniskröfur
 Menntun sem nýtist í starfi 
 Reynsla af þjónustustörfum og/eða ráðgjöf skilyrði
 Reynsla af skrifstofustörfum er skilyrði sem og góð almenn tölvukunnátta
 Rík þjónustulund, lipurð í samskiptum og góð aðlögunarhæfni
 Sjálfstæði, frumkvæði og metnaður í starfi
 Góð íslensku- og enskukunnátta 

TM auglýsir laust til umsóknar starf vátryggingaráðgjafa í útibú félagsins á Akureyri. Leitað 
er að jákvæðum einstaklingi með ríka þjónustulund og framúrskarandi samskiptahæfileika.

VÁTRYGGINGARÁÐGJAFI 
Í ÚTIBÚ TM Á AKUREYRI

TM, Síðumúla 24, 108 Reykjavík · 515 2000 · tm.is

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

CCP is looking for an Accounting Manager who will report to the Global 
Controller and will ensure correctness and accuracy of reported financial data.

If you are a Certified Public Accountant or have at least five years’ experience 
in preparing consolidated financial statements, we’d love to hear from you.

•  The challenge and inspiration of ambitious, pioneering projects

•  An opportunity to learn and grow within a diverse international company

•  A multicultural work environment that encourages creativity and innovation

•  An active fun division that hosts regular events

•  An excellent canteen with weekly breakfast and lunch menus, drinks and snacks

•  On-site fitness and shower facilities

•  Annual sports grant

•  A family-friendly work environment with flexible working hours

•  Free on-site doctor, plus other discounted on-site services 

  (hairdresser, massage therapist etc)

What we can offer you

Full description and application at 
www.ccpgames.com/careers  



Hreinsitækni ehf. óskar eftir bifvéla- eða 
vélvirkja, vegna aukinna umsvifa, á 

verkstæði félagsins.

HÆFNISKRÖFUR
• Bifvéla- eða vélvirkjaréttindi.
• Hreint sakavottorð.
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
• Stundvísi og reglusemi.
• Meirapróf og/eða minni vinnuvélaréttindi er kostur.
• Skrifa og tala íslensku er kostur.

Áhugasamir senda umsókn með ferilskrá fyrir
201 á netfangið postur@hrt.is

Öllum umsóknum verður svarað.

Mjólkursamsalan (MS) leitar að jákvæðum og duglegum einstaklingum til 
þess að sinna starfi bílstjóra við starfsstöðvarnar í Reykjavík og á Selfossi. 
Einnig í afleysingar á Blönduósi. Hjá okkur helst í hendur reglulegur 
vinnutími og nýlegir og öruggir bílar.

Reykjavík – Starfs- og ábyrgðarsvið
• Vörudreifing og þjónusta við viðskiptavini
• Umhirða bifreiða
• Önnur tilfallandi verkefni

Selfoss – Starfs- og ábyrgðarsvið
• Vörudreifing og þjónusta við viðskiptavini
• Mjólkursöfnun frá bændum
• Umhirða bifreiða
• Önnur tilfallandi verkefni

Blönduós – Starfs- og ábyrgðarsvið
• Mjólkursöfnun frá bændum
• Umhirða bifreiða
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Meirapróf C er skilyrði 
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Hæfni til að tjá sig á íslensku
• Jákvæðni, dugnaður og góð samskiptahæfni
• Þjónustulund, stundvísi og sjálfstæði í starfi
• Geta til að vinna vel undir álagi

Nánari upplýsingar
Bílstjórar vinna alla virka daga og a.m.k. annan hvern laugardag. 
Frekari upplýsingar um starfið í Reykjavík veitir Halldór Ingi Steinsson 
dreifingarstjóri í síma 858 2258 og fyrir Selfoss og Blönduós, Björn 
Magnússon í síma 863 5223. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl.  
Sótt er um starfið á mjolkursamsalan.rada.is 

Bílstjóri
Ert þú með meirapróf í leit að góðu starfsumhverfi?

Mjólkursamsalan er í eigu kúabænda um allt land. Hlutverk 
félagsins er að taka við mjólk frá kúabændum og framleiða 
afurðir í takt við þarfir markaðarins. Félagið heldur úti öflugu 
söfnunar- og dreifikerfi sem tryggir landsmönnum aðgang 
að ferskum mjólkurvörum. Hjá Mjólkursamsölunni starfa um 
450 starfsmenn á fimm starfsstöðvum um landið.

www.ms.is

 CONSULAR ASSISTANT 
(SUMMER/PART TIME)

SECURITY GUARD 
(SUMMER/FULL TIME)

SECURITY GUARD 
(PERMANENT/FULL TIME)

Sendiráð Bandaríkjanna leitar að einstaklingum  
í bæði tímabundin og framtíðarstörf.
Umsóknarfrestur er til 7 apríl, 2019.   

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/

Umsóknir skulu sendar í gegnum  
Electronic Recruitment Application (ERA)

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individuals for 
temporarary and permanent positions.  

The closing date for this postion is April 7, 2019.  
Application instructions and further information  

can be found on the Embassy’s home page: 
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 
Applications must be submitted through  

Electronic Recruitment Application (ERA)

Verzlunarfjelag Árneshrepps óskar eftir áhugasömum 
og drífandi starfsmanni til að annast daglegan rekstur 
nýstofnaðrar verslunar í Norðurfirði. 

Starfið getur verið fjölbreytt og skemmtilegt og er hugsað sem 
heilsársstarf til framtíðar.
Áhugasamir hafi samband í gegnum netfangið info@verzlunarfjelag.is 
eða í síma 8438110 eftir kl. 17.

 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Umsjónarkennara á öll skólastig
• Sérkennari á mið- og/eða elsta stigi

Garðaskóli
• Matráður

Hofsstaðaskóli – skólaárið 2019 - 2020
• Umsjónarkennari
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi
• Þroskaþjálfi

Leikskólinn Hæðarból
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari

Leikskólinn Kirkjuból
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari eða annað 
 uppeldismenntað starfsfólk

Leikskólinn Sunnuhvoll
• Matráður

Fjölskyldusvið
• Starfsmenn í félagslega liðveislu

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

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

GARÐGARÐA ATORTORGI 7GI 7 •• SÍMSÍMSÍMMI 52I 5255 5 855 855 85585000000 ••••• GARDGARGGAGAGA ABAEABAEABABA R.ISR.ISISI

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf skjalastjóra á skrifstofu 
reksturs og innri þjónustu í heilbrigðisráðuneytinu. 

Skjalastjóri í heilbrigðisráðuneytinu 

Helstu verkefni skjalastjóra er ábyrgð og daglegur rekstur málaskrár og skjalsafns ráðuneytisins. Þróun skjalastefnu og verklags 
sem og ráðgjöf og stuðningur við starfsfólk varðandi skráningu og leitir í málaskrá. Í starfinu felst einnig umsjón með móttöku, 
skráningu, varðveislu og frágangi skjala sem og eftirfylgni skráninga og vinnslu mála. Umsjón bókasafns er á ábyrgð skjalastjóra.   
 
Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.  
 

Umsóknarfrestur er til 17. apríl 2019. 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið eru á starfatorgi 
Stjórnarráðsins, www.starfatorg.is  

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Dönskukennari í Salaskóla
Eðlis- og efnafræðikennari í Salaskóla
Kennarar í Kópavogsskóla
Kennari í nýsköpun og tækni í Salaskóla
Leiklistarkennari í Kársnesskóla
Samfélagsfræðikennari í Salaskóla
Tónmenntakennari í Salaskóla
Umsjónarkennari í Kársnesskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Efstahjalla
Leikskólakennari í Efstahjalla
Sérkennari í heilsuleikskólann Fífusali
Velferðarsvið
Félagsráðgjafi í ráðgjafa- og íbúadeild
Sumarstörf fyrir ungmenni með fötlun

Eingöngu er hægt að sækja um störfin í 
gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar.

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Helstu verkefni: 
• Daglegur rekstur og stjórnun starfsmanna matar-  

og veitingaþjónustu bankans.
• Matreiðsla, gerð matseðla, innkaup og samþykkt 

reikninga vegna verkefna einingarinnar. 
• Þátttaka í að framfylgja heilsustefnu bankans, og 

þar með að bjóða upp á hollar, góðar og næringar-
ríkar máltíðir.

• Ábyrgð á að framfylgja kröfum sem gerðar eru til 
hollustu og hreinlætis í rekstri mötuneyta.

• Ábyrgð á skráningu og framfylgni verkferla 
einingarinnar.

•  Þátttaka við gerð árlegrar rekstraráætlunar.

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og 
með 15. apríl 2019. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og 
jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármála-
fyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ásta H. Bragadóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs, asta.h.bragadottir@
sedlabanki.is, og Íris G. Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, mannaudur@sedlabanki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf forstöðumanns matar- og veitingaþjónustu 
á sviði rekstrar. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Markmið og hlutverk rekstrarsviðs er að skapa umhverfi og aðbúnað sem gerir Seðlabankanum kleift að uppfylla 
hlutverk sitt sem best á hverjum tíma. Rekstrarsvið sinnir ýmsum verkefnum er varða innri rekstur og þjónustu 
við starfsmenn, meðal þess er að annast matar- og veitingaþjónustu.

Forstöðumaður matar- og veitingaþjónustu

Hæfniskröfur:
• Meistararéttindi í matreiðsluiðn.
• Reynsla af daglegri og fjölbreyttri matargerð fyrir 

150 til 250 manns.
• Reynsla af innkaupum og rekstri matar- og veitinga-

þjónustu.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Frumkvæði og metnaður í starfi.
• Jákvæðni, góðir samskiptahæfileikar og mjög góð 

þjónustulund.

2019 - 2022
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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-

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

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

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is
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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

hagvangur.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
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Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100

www.or.is/utbod

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum  
„ORIK-2019-05 Leiga á veiðirétti fyrir landi Nesjavalla  
- Þorsteinsvík“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á útboðsvef 
Orkuveitunnar frá miðvikudeginum 03.04.2019:
https://in-tendhost.co.uk/reykjavikenergy/aspx/Home 

Tilboð verða opnuð á útboðsvef Orkuveitunnar,  
miðvikudaginn 24.04.2019 kl. 11:00.

ORIK-2019-05 30.03.2019

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir tilboðum  
í útboðsverkefnið:

LEIGA Á VEIÐIRÉTTI 
FYRIR LANDI 

NESJAVALLA - ÞORSTEINSVÍK

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-

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

SÉRNÁMSSTÖÐUR Í HEIMILISLÆKNINGUM 
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) auglýsir tvær sérnámsstöður í heimilislækningum lausar til umsóknar.

HSA hefur langa reynslu af kennslu læknanema, kandídata og sérfræðinema í heimilislækningum. Námið verður byggt á marklýsingu 
fyrir sérnámslækna í heimilislækningum. Við útfærslu hennar verður auk hefðbundinnar meinafræðilegrar nálgunar kynnt hagnýtt gildi 
heilsufræðilegrar (Salutogenesis) nálgunar. Áhersla verður lögð á þann fjölbreytileika sem héraðslækningar (Rural Medicine) kalla eftir 
og samtímis að tryggja aðgengi nemans að skipulagðri hópkennslu/námi fyrir sérfræðinemana.  

Stöðurnar eru auglýstar til þriggja ára og á öðru ári, þ.e. fyrri hluta árs 2021, er gert ráð fyrir námsdvöl á heilsugæslu í Skotlandi eða 
Norður-Noregi í eina til tvær vikur.

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðalög. 
Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. 

Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Á þjónustusvæði HSA eru auk þess fimm heilsugæslustöðvar, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins.

Helstu verkefni og ábyrgð
- Almennar lækningar
- Heilsuvernd
- Vaktþjónusta
- Þátttaka í kennslu læknanema og kandídata

Hæfnikröfur
- Almennt lækningaleyfi er skilyrði
- Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki, jákvæðni og 

sveigjanleiki
- Vilji til þverfaglegrar samvinnu (teymisvinnu)
- Sjálfstæði í starfi, frumkvæði og faglegur metnaður
- Íslenskukunnátta áskilin

Frekari upplýsingar um stöður og umsókn
Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.

Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. Umsóknum skal skila á eyðublöðum sem fást á vef Embættis 
landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum. 
Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og starfsleyfi og ef við á um rannsóknir og greinaskrif. 
Öllum umsóknum verður svarað. 
Tóbaksnotkun/notkun rafretta er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Umsóknarfrestur er til 01.05. 2019 og stöðurnar lausar frá 15.08.2019 eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar veita: 
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, s. 470-3050 og 860-6830, netf. petur@hsa.is
Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri, s. 470-3050 og 895-2488, netf. emil@hsa.is
Már Egilsson, yfirlæknir, s. 470-1420 og 692-8376, netf. mar.egilsson@hsa.is
Þorsteinn Bergmann, yfirlæknir, s. 470-3060 og 846-0029, netf. thorsteinn.bergmann@hsa.is

www.hsa.is
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Til leigu gott skrifstofu / verslunarhúsnæði á jarðhæð á
frábærum rótgrónum stað við Bæjarhraun 24, örstutt frá
Fjarðarkaup og helsta verslunar og atvinnuhúsakjarna 
bæjarins, mikið auglýsingagildi og góð aðkoma samtalls 
263 fm, möguleiki að fá 200 fm sambyggt lagerhúsnæði til
viðbótar. Uppl. í síma 893 3347.

Verslunar eða skrifstofuhúsnæði til leigu

kopavogur.is

Skipulagslýsing – kynningarfundur. Endurskoðun Aðalskipulags Kópavogs 2012-2024. 

Munið kynningarfundinn í Hörðuvallaskóla þriðjudaginn 2. apríl nk. milli kl. 17:00 og  18:30 þar sem 
kynnt verður skipulagslýsing vegna fyrirhugaðrar endurskoðunar gildandi aðalskipulags bæja-
rins. Skipulagslýsinguna má nálgast á heimasíðu bæjarins www.kopavogur.is.  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 þriðju-
daginn 23. apríl 2019 kl. 15:00.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Aðalskipulag Kópavogs

A U G LÝ S I N G  U M  D E I L I S K I P U L A G  
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I .
Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar samþykkti þann 1. febrúar 2019 
deiliskipulag á vestursvæði Keflavíkurflugvallar, Flugstöðvarsvæðið. 

Deiliskipulagssvæðið er um 275 ha að stærð og nær til flugstöðvar Leifs Eiríkssonar 
og svæðis umhverfis hana.  Að sunnan afmarkast skipulagssvæðið af flugbrautakerfi vallarins.   

Gerðar voru breytingar á deiliskipulagstillögunni í kjölfar innsendara ábendinga 
og athugasemda og liggja svör við þeim í viðauka 4 í skipulagsskilmálum deiliskipulagsins. 

Meginbreytingar eru:

• Svæði sem deiliskipulag nær til var víkkað til austurs til að hafa inn á því svokallaðar  
 byrðingastöðvar (e. Boarding stations).  Það var gert með samþykki Skipulagsstofnunar.

• Gerð var 25 m2 lóð í SA-horni Gæsavallar 10.

• Skýringarmynd var bætt við vegna Reykjanesbrautar.

• Texta í töflum um byggingarmagn var breytt

Deiliskipulagið hefur hlotið meðferð í samræmi við 40. og 41. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 og öðlast þegar gildi.  Við gildistöku hins nýja deiliskipulags mun 
gildandi deiliskipulag með síðari breytingum falla úr gildi.

Í samræmi við 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er niðurstaða skipulagsnefndar 
Keflavíkurflugvallar hér með auglýst.

Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.
Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins í B-deild 
Stjórnartíðinda þann 25.03.2019

F.h. skipulagsnefndar Keflavíkurflugvallar,
Sveinn Valdimarsson, skipulagsfulltrúi KeflavíkurflugvallarEyjafjarðarsveit -  

auglýsing deiliskipulagstillaga
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar auglýsir tillögu að deili-
skipulagi skv. 1. mgr. 41 gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir 
eftirtalin verkefni:
Svönulundur úr landi Holtsels – íbúðarsvæði fyrir eitt 
einbýlishús.
Kotra úr landi Syðri-Varðgjár – íbúðarsvæði fyrir sex ein-
býlishús.
Arnarholt úr landi Leifsstaða – frístundasvæði fyrir fjögur 
frístundahús.

Skipulagstillögurnar taka ekki til framkvæmda sem falla undir 
lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Skipulags-
tillögurnar mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 
1. apríl 2019 til og með 13. maí 2019. Tillögurnar verður einnig 
aðgengilegar á vef sveitarfélagsins, esveit.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við lýsingarnar til mánudags-
ins 13. maí 2019. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu 
berast til skipulags- og byggingarfulltrúa á netfangið 
vigfus@sbe.is eða í bréfpósti stílað á Skipulags- og 
byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9, 601 Akureyri.

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Ártúnsskóli endurgerð lóðar 2019 1. áfangi –  
Jarðvinna, útboð nr. 14455.

• Seljakot endurgerð lóðar 2019 - 1. áfangi – Jarðvinna, 
útboð nr. 14446.

• Sandskipti 2019 Austur (Hverfi 4 – 5), útboð nr. 14389.

• Sandskipti 2019 Vestur (Hverfi 2 – 3), útboð nr. 14486.

• Fossvogsskóli - Endurnýjun þaks 2019,  
útboð nr. 14490.

• Breiðagerðisskóli – Utanhússviðgerðir austurhliðar 
2019, útboð 14492

• Reglubundið viðhald loftræsikerfa hverfi 1, 2 og 3, 
útboð nr. 14357.

• Reglubundið viðhald loftræsikerfa hverfi 4 og 5,  
útboð nr. 14358.

• Reglubundið viðhald loftræsikerfa hverfi 6 og 7,  
útboð nr. 14359.

• Reglubundið viðhald loftræsikerfa hverfi 8, 9 og 10, 
útboð nr. 14360.

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

Innkaupadeild

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

Landsnet ásamt Veitum óskar eftir tilboðum í jarðvinnu og lagningu jarðstrengs. 

Verkið felst í að leggja 132 kV jarðstreng, Nesjavallalínu 1 (NE1) um 1 km leið 

meðfram Vesturlandsvegi, móts við Lágafell. Samhliða að leggja 33 kV 

jarðstrengi fyrir Veitur. 

Ráðgerðar framkvæmdir í þessu verki eru í höfuðatriðum eftirfarandi:

•  Grafa lagnaskurð.

•  Leggja 132 kV jarðstreng Landsnets.

•  Leggja 33 kV rafstreng Veitna.

•  Leggja jarðvír, ídráttarrör, borða og strenghlífar.

•  Fylla að lögnum og yfir lagnir.

•  Ganga frá yfirborði.

•  Nauðsynleg jarðvinna önnur til að ljúka ofantöldum verkliðum.

Nánari upplýsingar er að finna á útboðsvefnum, www.utbodsvefur.is.

Tilboðum skal skila fyrir þann 17. apríl 2019, kl. 14:00 í gegnum

útboðsvef Landsnets.

JARÐVINNA OG LAGNING

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.

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Styrmir Þór  
Sævarsson
Sölufulltrúi
S: 846-6568

Garðar  
B. Sigurjónsson
Sölufulltrúi
S: 898-0255

Guðbjörg Helga  
Jóhannesdóttir
Viðskiptafræðingur
Sölufulltrúi
S: 897-7712

Gunnar  
Þórisson
Viðskiptafræðingur,
Sölufulltrúi
S: 692-6226 

Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi 
S: 853-9779

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Garðar Hólm 
Birgisson
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

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

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

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi
S: 823-4969

Sólveig  
Regína Biard
Skjalavinnsla, 
S: 869-4879

Skagasel 5 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 31. MARS KL. 14:00 - 14:30
Gullfallegt tveggja hæða einbýlishús í rólegri og kyrrlátri götu. Eignin er skráð 308,2 fm en rúmlega 20 
fm sólstofa er utan fermetratölu. Fallegur arinn er í stofu og kamína í sólstofu. Tvær auka íbúðir bjóða 
upp á góða útleigumöguleika. Garður er einstaklega gróinn og fallegur. Nánari upplýsingar veitir 
Styrmir Þór Sævarsson í síma 846-6568, styrmir@trausti.is
Verð: 104 millj.

Hofsvallagata 59 – 107 Reykjavík 
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAGINN 30. MARS KL. 15:30 - 16:00 
Mjög björt og vel skipulögð 5-6 herb. sérhæð á 1.hæð með sérinngangi í góðu fjórbýlishúsi. 
Sjávarútsýni úr borðstofu. Heildarstærð er 148,2 fm, þar af bílskúr 22,7 fm. Sérbílastæði, upphituð 
innkeyrsla. Mikið endurnýjað hús, verklok framkvæmda í maí. Eignin er laus fljótlega. Nánari upplýs-
ingar veitir Guðbjörg Helga Jóhannesdóttir í síma 897-7712, gudbjorghelga@trausti.is 
Verð: 78,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Flétturimi 34 – 112 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 1. APRÍL KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð 4ra herbergja íbúð með sérinngangi og bílskúr í Grafarvogi í Reykjavík.  Um er að ræða eign 
sem er skráð skv F.M.R. 131,6 fm, þar af er bílskúr 23,7 fm. Þetta er vel skipulögð íbúð með bílskúr 
á þessum eftirsótta stað í Reykjavík þar sem stutt er í skóla og leikskóla. Nánari upplýsingar veitir 
Garðar Hólm Birgisson í síma 899-8811, gh@trausti.is
Verð: 48,9 millj.

Grýtubakki 12 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 1. APRÍL KL. 17:00 - 17:30
Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð við Grýtubakka 12 í Reykjavík. Eignin skiptist í rúmgóða 
stofu, rúmgott svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og sérgeymslu í kjallara. Suðursvalir. Flott íbúð á 
góðum stað. Nánari upplýsingar veitir Garðar B. Sigurjónsson í síma 898-0255, gardarbs@trausti.is
Verð: 28,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Andrésbrunnur 2 – 113 Reykjavík 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 2. APRÍL KL. 17:30 - 18:00 
Falleg og rúmgóð 5 herb. íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi. Skráð stærð er 125,6 fm. 4 svefnherbergi og 
rúmgóð stofa. Sérbílastæði í bílageymslu. Um er að ræða einstaklega góða eign á frábærum stað þar 
sem stutt er í alla helstu þjónustu, skóla og falleg útivistarsvæði. Nánari upplýsingar veitir Garðar B. 
Sigurjónsson í síma 898-0255, gardarbs@trausti.is
Verð: 54,5 millj.

Goðheimar 9 – 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 2. APRÍL KL. 17:00 - 17:30
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 upplýsingar veitir Kristján Baldursson í síma 867-3040, kristjan@trausti.is
Verð: 62,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Grundarstígur 8 – 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 3. APRÍL KL. 17.00 - 17.30
Björt og falleg 3ja herb. risíbúð með góðum suðursvölum og fallegu útsýni í þríbýlishúsi á þessum 
vinsæla stað í Þingholtunum. Íbúðin er skráð 73 fm en gólfflötur er töluvert stærri, auk þess sem 
svefnloft fyrir ofan íbúðina er ekki inni í fermetratölu. Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson í 
síma 867-3040, kristjan@trausti.is 
Verð: 46,9 millj.

Brekkustígur 35A Reykjanesbæ 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 2. APRÍL KL 17:30 - 18:00 
Rúmgóð og björt tveggja hæða 114,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 1. hæð við Brekkustíg 35A í 
Reykjanesbæ. Vestursvalir. Sérmerkt bílastæði fylgir íbúð. 
Nánari upplýsingar veitir Styrmir Þór Sævarsson í síma 846-6568, styrmir@trausti.is 
Verð: 32,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



GLÆSILEGT 227,8 FM ENDARAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR VIÐ BREIÐAKUR 1

Ás fasteignasala er 
rótgróið fyrirtæki 

sem hefur veitt alla 
almenna þjónustu 

í fasteignaviðskiptum 
frá árinu 1988.

Fjarðargötu 17 // 220 Hafnarfirði // Sími 520 2600 // as@as.is

Aron Freyr 
Eiríksson 

Lögg. fast.
Sími 772-7376

Glæsilegt 227,8 fm endaraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr við Breiðakur 1 í Garðabæ. 
Fjögur svefnherbergi eru í húsinu og þrjú baðherbergi. 
Gunnar Páll Kristinsson arkitekt sá um innanhússhönnun. 

• Innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar úr handbæsaðri eik 
frá Fagus

• Borðplötur eru úr kvartzstein
• Gólfhiti er í öllu húsinu
• Innfelld lýsing
• Niðurlímt viðarparket frá Birgisson
• Blöndunartæki, salerni, vaskar, bað og speglar eru 

Philippe Starck 1 týpur
• Sérpantaðar 60x60 flísar frá Ítalíu í gegnum Egil Árnason.

Verð: 
122.8 millj.-

BREIÐAKUR 1, GARÐABÆ

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað



KVISTAVELLIR 34 – 221 HFJ.

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 30. MARS KL 12:30 – 13:00
- Glæsilegt endaraðhús ásamt innb. 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 

- Fallegt og vel skipulagt hús á rólegum stað í Hafnarfirðinum

V. 74,9 millj.  Andri s: 690 3111           

BREIÐVANGUR 28 – 220 HFJ.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 31.APRÍL KL.15.30-16.00
- Rúmgóð 4-5.herb. íbúð á 3ju hæð

- Íbúð er 160 fm með bílskúr í lengju

- Þrjú góð svefnherb. rúmgóð stofa og eldhús

- Endurnýjað baðherb., þvottaherb. Innan íbúðar

- Vestur-svalir, fallegt útsýni

- Bílskúr er vel staðsettur

GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 49,9 millj.   Sveinn s. 6900.820

HÁTEIGSVEGUR 25 (1. HÆÐ), 105 RVK.

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 30. MARS kl 15:00-15:30
- 80,6 fm 3ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli.

- Þar af er 16 fm íbúðarherbergi í kjallara sem er í útleigu.

- Tvær samliggjandi stofur, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi.

- Hægt að færa eldhús inn í aðra stofuna og gera auka svefnherbergi.

- Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.

Verð 39,9 millj. Þórey, s. 663 2300

ÞÓRÐARSVEIGUR 6 – 113 RVK

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

- Íbúð er 83.4 fm auk stæðis í bílgeymslu

- Gengið er inn í íbúð af opnum svalagangi

- Skjólgóðar vestur-svalir

- Sérgeymsla með íbúð á hæðinni

ÍBÚÐ ER Í ÚTLEIGU ÚT JÚNÍ 2019
V. 41.5 millj.   Sveinn s. 6900.820

ÁLFKONUHVARF 45 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 31.MARS KL.14.30-15.00
- Snyrtileg 104.5 fm 3ja herb.íbúð á 2.hæð

- Rúmgóð svefnherb. og stofa/borðstofa

- Þvottaherbergi innan íbúðar

- Suðvestur-svalir út frá stofu

- Lyfta í húsinu og er stæði í bílg. með íbúð

- Stutt í skóla, leikskóla og útivistarsvæði

V. 43,9 millj.  Sveinn s. 6900.820

AUSTURBERG 12 – 111 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 31. MAR FRÁ KL.13.00 – 13.30
- Björt 104,3 fm 3ja herb íbúð.

- Íbúð á annarri hæð með suðursvölum.

- Endaíbúð með glugga í þrjár áttir.

- Bílskúr tilheyrir íbúð.

V.34.9 millj. Eggert s.690-1472

HOLTSVEGUR 5 - 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 31. MARS KL. 15:00 - 15:30
- Glæsileg 2ja herbergja, 72,8 fm íbúð á 1. hæð, jarðhæð

- Aukarými mögulegt sem auka svefnherbergi - húsið er lyftuhús

- Afgirt verönd í suðvestur

- Nýlegt hús í Urriðaholtinu.

V. 41,9 millj Sigurður s. 896-2312

HLAÐBREKKA 22 – 200 KÓP. 

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA 
- 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í þríbýlishúsi

- Geymsla innan íbúðar – ofnar yfirfarnir á þessu ári

- Tvö rúmgóð svefnherbergi 

- Parket og flísar á gólfum 

- Geymsluskúr á lóðinni sem tilheyrir íbúðinni

- Eignin er vel staðsett þar sem stutt er í alla helstu þjónustu 

V. 30,9 millj.  Andri s: 690 3111 

RAUÐALÆKUR 53 (ÍBÚÐ 201), 104 RVK.

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 30. MARS kl 14:00-14:30
- 64,3 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli.

- Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega.

- Björt og rúmgóð stofa og borðstofa, hol, eldhús svefnherbergi,

baðherbergi og þvottahús í sameign.

- Mjög gott skipulag og stórar svalir.

- Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.

Verð 34,9 millj.    Þórey, s. 663 2300

HÆÐARGARÐUR 3A – 108 RVK.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 1. APRÍL KL.17.15-17.45
-6. Herb. 173,3 fm. rúmgóð íbúð í klasahúsi með sérafnotareit.

- Eignin er á þrem pöllum. Fjögur svefnherb. 

- Endurnýjað eldhús, stofa/borðstofa með fallegum arni.

- Stórt sjónvarpsherb/tómstundaherbergi.

- Barnvænt hverfi, stutt í skóla.

V. 74,9 M. Ingibjörg s. 897-6717

FROSTAFOLD 41 - 112 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 31. MARS KL. 16:00 - 16:30
- Mjög góð 97,4 fm, 3ja herbergja íbúð. 

-Stæði í bílageymslu fylgir.

- íbúðin er endaíbúð með sérinngangi

- tvö rúmgóð svefnherbergi.

- Stutt að fara í alla helstu þjónustu.

V. 42,9 millj Sigurður s. 896-2312

HÓLMASUND 12 – 104 RVK.  

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA
- Björt og falleg 4ra herb. neðri sérhæð í fallegu tvíbýlishúsi 

- Húsið var byggt árið 2000 

- Baðherb. endurnýjað fyrir um tveimur árum síðan, hiti í gólfi 

- Gegnheilt parket á gólfum, útgangur út á hellulagða verönd

- 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 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

NÝTT

NÝTT

NÝTT

kl 14 00 14 30

NÝTT

4 30 15 00

NÝTT

OPIÐ HÚS 

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi

Þórey Ólafsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland 
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast.

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN



Vel skipulögð 6 herbergja sérhæð með innangengum bílskúr 
(23,5 fm) í grónu hverfi í Kópavogi. 4-5 svefnherbergi, stór 
stofa, 1 baðherbergi, 2 gestasnyrtingar, innangengur bílskúr.
Möguleiki á útleigu á 2 herbergjum

ÁLFHÓLSVEGUR 147 200 KÓPAVOGUR

70.000.000  6 herb.   200,5 fm

Vel staðsett endaraðhús með bílskúr (23,2 fm) innst í botnlanga
með góðum garði á þessum vinsæla stað í Vesturbærbænum.
4 svefnherbergi, skrifstofa, baðherbergi, bílskúr, 1 gestasnyrting, 
upphitað bílaplan.

AFLAGRANDI 6  107 REYKJAVÍK

88.900.000  6 herb.   167,3 fm

LÖGGILTUR FASTEIGNA- OG FYRIRTÆKJASALI

! BÓKIÐ SKOÐUN

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@fr.is

820 8081

OPIÐ HÚS
ÞRIÐJUDAG 17.15-17.45

FRÁ KLUKKAN2
APRÍL

OPIÐ HÚS
201,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt sérstæðum bílskúr og bílastæði 
við húsið. Fjögur svefnherbergi á efri hæð. Húsið stendur næst innst í rólegum 
botnlanga. Fallega ræktaður garður og pallar á þrjá vegu í kringum húsið þar 
sem hægt er að njóta sólar frá morgni til kvölds.  V. 99,5 m
Opið hús sunnudaginn 31. mars milli kl. 16:00 og 16:30
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

KRÓKAMÝRI 32, 210 GARÐABÆR
GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

OPIÐ HÚS
Góð 60,7 fm 3ja herbergja íbúð í risi. Mjög góð staðsetning á rólegum 
stað. Baðherbergi er með sturtuklefa og glugga. Gott geymsluloft er 
yfir íbúðinni. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús. Nýr sameiginlegur 
geymsluskúr i garði. Mjög gott útsýni. Íbúðin getur losnað fljótt.    V. 40,0 m
Opið hús laugardaginn 30. mars milli kl. 13:30 og 14:00
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

HJALLAVEGUR 33, 104 REYKJAVÍK
GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

Þarftu að ráða
starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir 
sig í ráðningum og 
mannauðs ráðgjöf. 
Við komum til móts 
við þarfir fyrirtækja 
og sérsníðum 
lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.



Baughús 9
112 REYKJAVÍK

      
      E  

  1      2  

STÆRÐ: 178,4 fm PARHÚS      HERB: 5

79.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372

 

Stýrimannastígur 3
101 REYKJAVÍK

E     
  1     

 E    

STÆRÐ: 68 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

39.900.000
Heyrumst
Harpa  772 5583

 

Skógarvegur 12A
103 REYKJAVÍK

   J      

        

A         

 V   

STÆRÐ: 121,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

69.900.000
Heyrumst
Jón 777 2288

Í   

Blásalir 22
201 KÓPAVOGUR

   J  G      

  3       

        E  

  K      

STÆRÐ: 125,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

52.900.000
Heyrumst
Jón 777 2288

Í   

OPIÐ HÚS    31. mars 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS    31. mars 13:00 – 13:30 OPIÐ HÚS    31. mars 14:00 – 14:30

• Bílastæði í upphituðum bílakjallara
 fylgir flestum íbúðum.
• Fullkláraðar íbúðir með gólfefnum,
 ísskáp og uppþvottavél.
• Mjög gott skipulag.

Tveggja til fimm 
herbergja íbúðir.
Verð frá 39,9 millj. kr.
 - tilbúnar til afhendingar.

• Yfir 100 verslanir í göngufæri.
• Hleðslustöðvar fyrir rafbíla.
• Leiksvæði og opnir garðar.
• Skólar og leikskólar í göngufjarlægð.
• Upphitaðar gangstéttir.

• Mynddyrasíma og hita stýrt 
 með snjallsíma.
• Húsin eru klædd að utan og með 
 áltré gluggum.
• Deilibílar í hverfinu.

Kristján 
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Gunnar
Valsson
Lögg. fasteignasali

699 3702
  gunnar@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Sunnusmári, íb 101
201 KÓPAVOGUR

Í  101  E     
   1  
    

 

STÆRÐ: 99,4 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
 

52.900.000 

Sunnusmári,íb 506
201 KÓPAVOGUR

Í  0  E  3     
   

A     201

STÆRÐ: 63,4 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

Heyrumst

Hannes   699 5008
 

39.900.000

Sunnusmári, íb 311
201 KÓPAVOGUR

 11   11     
      

A     201

STÆRÐ: 115,9 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4-5

Heyrumst

Hannes   699 5008
 

60.900.000

Sunnusmári, íb 302
201 KÓPAVOGUR

 02   11     
    
    

 

STÆRÐ: 116,7 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4-5

Heyrumst

Hannes   699 5008
 

60.900.000

Sunnudaginn 31. mars. OPIÐ HÚS frá kl.15:00-15:30

OPIÐ HÚS    31. mars 14:00 – 14:30
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Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI

Verð frá kr. 28.400.000

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARSAL EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 27

Helgi
Fasteignasali
780 2700

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

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

efnum við kaupverð

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

• Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

• Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

• Sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við  helstu verslunar- og þjónustu-

kjarna og falleg útivistarsvæði

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019

KYNNING sunnudaginn 31. mars kl.13:00-14:00
í sýningarsal í Efstaleiti 27

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:



Bílar 
Farartæki

SUZUKI FJÓRHJÓL. Fjórhjólin eru 
með power stýri, 100% driflæsingu. 
Létt, lipur, meðfærileg í notkun og 
eyða auk þess afar litlu eldsneyti.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

TOYOTA AURIS TERRA Árgerð 2010, 
ekinn 143 Þ.km, bensín, 6 gíra. 
HELGARTILBOÐ 599.000 kr. 100% 
lán í boði! Raðnúmer 259263 OPIÐ 
LAUGARDAG kl. 12-15:00

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

MMC pajero DID disel. árg. 2000 
ek. 281þús 33’ breyttur, 7 manna, 
sjálfsk. krókur og fl. Bíll í góðu lagi. 
Næsta sk. ‘20 Verð 830þús s. 864 
9402.

FORD TRANSIT ‘11 - JUMBO 
TIL SÖLU.

Langur, Háþekja, Diesel, ek. aðeins 
99 Þ. Km. Stór og glæsilegur með 
mikla möguleika. Verð aðeins 2.650 
m. kr. Vel með farinn dekurbíll. S. 
868-3144

38” TOYOTA LANDCRUISER 
150

Ek. 120 þ.km, nýsk. 06/15 og sk. 
2021. Fox fjöðrun, loftlæsingar, 
aukatankur, led kastarar, 
stuðaragrind, loftdælur, kraftkubbur 
o.fl. Verð 9.7 m.kr. Uppl. 6609970.

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Mótorhjól

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

 Sendibílaþjónusta

SENDIBÍLAÞJÓNUSTA.
Tökum að okkur allar 

flutningar,traust og góð þjónusta 
og vanir menn,

Upplýsingar í síma:
Árni 661-3166

Ásgeir 869-3741

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

OPIÐ LAUGARDAGINN 
30. MARS FRÁ 12-16

Sunlight T 69 L
Árgerð 2017.  Markísa, hjólagrind, lestarlúga báðum megin, 
fellirúm í toppi, hjónarúm með aðgengi báðum megin, stór 
ísskápur, LED lýsing, 6 gírar, cruise control, snúningsstólar, 
loftkæling, 16“ álfelgur o.fl. ofl. Ótrúlegt verð: 9.290.000.

 LMC Breezer H 737 G  
Árgerð 2017.  Markísa, lestarlúga báðum megin, útdrag á 
milli rúma, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, 
cruise control, snúningsstólar, loftkæling, bakkmyndavél 
o.fl. o.fl. Ótrúlegt verð: 9.980.000.

SÝNINGARTILBOÐ

SÝNINGARTILBOÐ

LMC Breezer A 694 G 
Árgerð 2015.  Trumatic Combi 6, samlit áklæði á framsætum, 
kapteinstólar, stór ísskápur, hjólagrind, markísa, stór 
geymsla undir rúmi með lestarlúgum beggja vegna, álfelgur, 
6 gíra, cruise control, loftkæling. Ótrúlegt verð: 6.290.000.

OOOPPPIIIÐÐÐ LLLAAAUUUGGGAAARRRDDDAAAGGGIIINNNNNN

VW Multivan Startline
Árgerð 2015.  Markísa m. hliðum, hjólagrind, útdraganleg 
geymsluskúffa, rúm, 220 V tengi, blindgluggatjöld fram í bíl, 
2 kapteinstólar. Glæsilegt eintak.
Ótrúlegt verð: 3.290.000.

Dethleffs Trend A 6977 
Árgerð 2015.  Glæsileg háþekja.  Truma Combi 6, samlit 
áklæði á framsætum, kapteinstólar, rafdrifin trappa, stór 
sjálfvirkur ísskápur með sér frystihólfi, stór lest, hjólagrind.  
Ótrúlegt verð: 5.990.000. 

SÝNINGARTILBOÐ
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Sunlight T 58 
Árgerðir 2016-2017. Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar,  
álfelgur, 6 gíra, cruise control, snúningsstólar, loftkæling 
ofl.ofl. 
Ótrúlegt verð, frá: 6.490.000.

SÝNINGARTILBOÐ

SÝNINGARTILBOÐ

Sunlight T 64  
Árgerð 2017.  Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar, 
álfelgur,  fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, 
cruise control , snúningsstólar, loftkæling ofl. ofl.
Ótrúlegt verð : 8.490.000.  

SÝNINGARTILBOÐ

Sunlight T 68 
Árgerð 2017.  Markísa, hjólagrind, lestarlúga báðum megin, 
útdrag á milli rúma, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED 
lýsing, 6 gírar, cruise control, snúningsstólar, loftkæling, 16“ 
álfelgur o.fl. o.fl.  Ótrúlegt verð: 9.390.000.
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Ótrúleg verð – komdu og kíktu við !
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar


