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Íslandspóstur gegnir veigamiklu hlutverki í því að tengja fólk, fyrirtæki og samfélög með því að 
miðla mikilvægum upplýsingum, gögnum og vörum til allra landsmanna. Íslandspóstur starfar á 
grundvelli laga um póstþjónustu og er með starfsstöðvar víðsvegar um landið, auk þess að vera 
í traustri samvinnu við póstfyrirtæki um allan heim.

Traust – Vilji – Framsækni

Starf forstjóra Íslandspósts er laust til umsóknar.
Forstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri og skipuleggur starfsemina í samráði við stjórn. Hann stuðlar að stöðugum umbótum 
og gegnir lykilhlutverki í aðlögun póstþjónustu að síbreytilegu rekstrarumhverfi. 

Forstjóri kemur fram fyrir hönd félagsins eftir því sem við á, svo sem vegna mála er varða rekstur og stöðu fyrirtækisins og 
samskipti við Póst- og fjarskiptastofnun, forsvarsmenn erlendra póstfyrirtækja og aðra hagsmunaaðila.

Tímamót eru framundan í rekstri póstþjónustu með gildistöku nýrra póstlaga. Breyttar ytri aðstæður skapa ný tækifæri og leitað 
er eftir öflugum leiðtoga til að leiða fyrirtækið inn í framtíðina. 

FORSTJÓRI ÍSLANDSPÓSTS

Menntunar- og hæfnikröfur
• Víðtæk reynsla af stjórnun og rekstri 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri

• Leiðtogahæfni og færni til að hvetja aðra til árangurs

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Góð íslenskukunnátta, enskukunnátta og færni til að tjá sig skipulega í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir:

Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf sem greinir frá ástæðu 
umsóknar, rökstuðningi fyrir hæfni í starfið og framtíðarsýn á rekstur 
fyrirtækisins. 

Öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2019. 

Íslandspóstur er með jafnlaunavottun og eru konur jafnt 
sem karlar hvött til að sækja um starfið. 
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Brynjuís auglýsir eftir 
starfskrafti
Brynjuís á Akureyri auglýsir eftir aðstoðar 
verslunarstjóra í fullt starf. 

Brynjuís í Engihjalla auglýsir bæði eftir 
verslunarstjóra og aðstoðar verslunarstjóra 
í fullt starf.

Áhugasamir senda umsókn á
brynjaehf@simnet.is

Einungis reyklaus einstaklingur, eldri en 25 ára, 
kemur til greina og þarf viðkomandi að hafa hreint 
sakavottorð. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð 
störf sem fyrst.  Um framtíðarstarf er að ræða. 

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
atvinna@rafkaup.is fyrir 15. apríl 2019.

Í star�nu felast öll almenn verslunarstörf s.s. 
sölumennska, vöruframsetning og uppsetning, 
innkaup, áfylling og �eira. Vinnutími er virka daga 
frá kl. 9:00 –18:00 og einn til tveir laugardagar í 
mánuði frá kl. 11:00 –16:00.  

Hæfniskröfur:

• Reynsla af verslunarstörfum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð þjónustulund
• Góð íslenskukunnátta

Sölumaður
í verslun  

• Stundvísi
• Gott skipulag
• Snyrtimennska
• Heiðarleiki

Bókasafn Kópavogs óskar eftir öflugum og hugmyndaríkum einstaklingi í starf verkefnastjóra  
fræðslu og miðlunar. Um er að ræða 100% stöðu og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf um miðjan ágúst. 
Næsti yfirmaður er forstöðumaður Bókasafns Kópavogs. 

Bókasafn Kópavogs býður Kópavogsbúum og öðrum aðgengi að þekkingu og stuðlar að fjölbreyttri,  
öflugri og skipulagðri menningarstarfsemi- og fræðslu fyrir samfélagið í heild. Safnið hefur það að leiðarljósi  
að vera í fararbroddi almenningsbókasafna í landinu hvað varðar þjónustu, safnkost og búnað og á safninu  
starfar samheldinn og öflugur starfsmannahópur. Safnið er hluti af Menningarhúsunum í Kópavogi,  
sjá nánar www.menningarhusin.kopavogur.is. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 

	 ●   Skipulag og umsjón með fræðslu fyrir börn og ungmenni og móttaka skólahópa.
	 ●   Fjölmenningarverkefni.
	 ●   Markaðs- og kynningarmál, m.a. textavinna og tengsl við fjölmiðla.
	 ●   Aðstoð við skipulag viðburða. 
	 ●   Verkefni tengd grunnstarfsemi safnsins, s.s. upplýsingamiðlun og þjónusta við gesti og  
       þróun verkefna.
	 ●   Situr í fræðslu- og viðburðateymi safnsins, fjölmenningarteymi og markaðs- og kynningarteymi  
       og þátttaka í annarri teymisvinnu innan safns sem utan.
	 ●   Starfar náið með verkefnastjórum fræðslu- og kynningarmála hjá Menningarhúsunum í Kópavogi.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

	 ●   Háskólapróf sem nýtist í starfi.
	 ●   Reynsla af því að vinna með börnum og ungmennum.
	 ●   Reynsla af verkefnastjórnun.
	 ●   Reynsla af markaðs- og kynningarmálum. 
	 ●   Reynsla af vinnu á bókasafni kostur.
	 ●   Góð almenn tölvukunnátta.
	 ●   Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
	 ●   Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti skilyrði og færni í öðru tungumáli kostur.
	 ●   Hugmyndaauðgi, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
	 ●   Færni til að vinna undir álagi og sinna mörgum verkefnum. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir  
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl nk.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lísa Z. Valdimarsdóttir forstöðumaður Bókasafns Kópavogs, s. 441 6800 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt í gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar á www.kopavogur.is.

FJÖLBREYTT OG SKEMMTILEG 
STÖRF Í FRAMLEIÐSLU

Okkur vantar kraftmikið fólk í:   
•  Samsetningu véla og tækja 
•  Stálsmíði
•  Rafvirkjun
•  Lagerstörf

Starfsumhverfið er einstakt og íþróttaaðstaðan 
og mötuneytið okkar í algerum sérflokki. 

Sæktu um á marel.is/storf  



Nýtt 
hjúkrunarheimili 

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.

Hjúkrunarheimilið Seltjarnarnesi,
Safnatröð 1, 170 Seltjarnarnes

Rekstrarstjóri dreifingarsviðs

Capacent — leiðir til árangurs

Meginstarfsemi Olíudreifingar 
er dreifing og birgðahald 
á fljótandi eldsneyti. 
Olíudreifing rekur einnig 
bifreiða-, járnsmíða-, dælu- 
og rafmagnsverkstæði. 
Starfsmenn félagsins eru um  
130 talsins á starfsstöðvum 
víðsvegar um landið. Starfað 
er samkvæmt gæðavottuðum 
vinnuferlum. Nánari 
upplýsingar um Olíudreifingu 
ehf. má nálgast á  
www.oliudreifing.is 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13302 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi.
Haldbær reynsla af rekstri og áætlanagerð.
Þekking og reynsla af viðhaldi tækja eða vélbúnaðar. 
Góð tækni- og verkþekking ásamt góðri tölvukunnáttu.
Hæfni í mannlegum samskiptum, hreinskiptni og jákvætt 
viðmót.
Skipulagshæfni og gagnrýnin hugsun. 
Góð íslensku- og enskukunnátta, í máli og riti. 
Öryggis- og gæðavitund mikilvæg.

·
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

Umsóknarfrestur

16. apríl 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Ábyrgð, umsjón og eftirlit með rekstri ökutækja. 
Samningagerð og innkaup. 
Eftirfylgni áætlana er lúta að rekstri ökutækja og 
frávikagreining.
Tæknileg umsjón með M/T Keili.
Umsjón með innkaupum flutningatækja.
Yfirferð og samþykkt reikninga.
Verkefnastjórnun.

Olíudreifing leitar að aðila með góða tækni- og verkþekkingu til að sinna starfi rekstrarstjóra dreifingarsviðs. Næsti 
yfirmaður er forstöðumaður dreifingarsviðs. Rekstrarstjóri dreifingarsviðs ber ábyrgð á rekstri ökutækja félagsins og 
tæknilegri útgerðarstjórn olíuskipsins M/T Keilis. 

Leiðtogi gæðastjórnunar og LEAN

Capacent — leiðir til árangurs

Rio Tinto á Íslandi rekur 
álverið ISAL í Straumsvík sem 
fagnar 50 ára afmæli í ár. Við 
erum fjölbreyttur vinnustaður 
og starfsfólk okkar er um 
400. Framtíð okkar byggir á 
framúrskarandi starfsfólki. 
 
Við kappkostum að vera 
í fararbroddi í öryggis, 
heilbrigðis og umhverfismálum 
og leggjum einnig mikla 
áherslu á starfsmenntamál og 
jafnrétti á vinnustað. 
 
Gildi okkar eru ÖRYGGI, 
HEILINDI, VIRÐING, 
SAMVINNA og FRAMSÆKNI.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13307 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun, t.d. á sviði viðskiptafræði eða verkfræði.
Reynsla af gæðastjórnun 
og almennri stjórnun nauðsynleg.
Þekking og reynsla af straumlínustjórnun (LEAN) æskileg.
Reynsla af verkefnastjórnun og umbótastarfi.
Þekking á gæðakerfum og stöðluðu verklagi.
Framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfni.

·
·

·
·
·
·

·

·

·
·
·

Umsóknarfrestur

22. apríl 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Notkun framsækinna aðferða í gæðastjórnun 
við rekstur fyrirtækisins.
Þróun á samþættu stjórnkerfi 
byggðu á ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.
Ábyrgð á gæðakerfum fyrirtækisins og gæðahandbók.
Ábyrgð og umsjón með straumlínustjórnun (LEAN).
Umsjón og stjórnun innri og ytri úttekta.

Rio Tinto á Íslandi auglýsir eftir kraftmiklum einstaklingi í starf leiðtoga gæðastjórnunar og LEAN en starfið heyrir 
beint undir framkvæmdastjóra. Leitað er að einstaklingi með reynslu af gæðastjórnun sem er gæddur góðum 
samskiptahæfileikum. Um er að ræða spennandi og krefjandi starf hjá alþjóðafyrirtæki.

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn



Hjúkrunarfræðingur og 
sjúkraliði óskast

Sóltún er heimilislegt hjúkrunarheimili með áherslu á gott starfs- 
umhverfi og hefur á að skipa öflugum hópi starfsmanna með 
ríkulegan metnað fyrir vellíðan og lífsgæðum íbúanna. Í Sóltúni 
er  áhersla á gæðastarf, jákvæðni og virðingu.

Við óskum nú eftir að bæta í okkar góða hóp hjúkrunarfræð- 
ingi og sjúkraliða með faglegan metnað og áhuga á þátttöku 
í faglegri framþróun í framtíðarstörf frá maí 2019 eða eftir 
samkomulagi. 

Starf hjúkrunarfræðings er 50-100% og ýmsir vaktamöguleikar 
í boði, m.a. fastar næturvaktir. Þátttaka í gæðaverkefnum og 
möguleikar til starfsþróunar.  Sumarafleysing kemur einnig til 
greina. 

Starf sjúkraliða – verkefnastjóra er 80-100% starf. Starfið býður 
upp á fjölbreytt og krefjandi verkefni og er a.m.k. 5 ára starfs-
reynsla æskileg. Unnið er í vaktavinnu með áherslu á morgun-
vaktir í miðri viku.

Við hvetjum hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða til að hafa sam-
band og kynna sér starfsaðstæður, kjör og uppbyggingu hjá 
Sóltúnsfjölskyldunni.

Allar upplýsingar veitir Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir,  
mannauðsstjóri í síma 590-6211 eða á annagg@soltun.is  
Umsóknir sendist á www.soltun.is

Aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna sf.
Auglýst er laust til umsóknar starf aðstoðarhafnarstjóra  
Faxaflóahafna sf., sem er staðgengill hafnarstjóra.

Í starfinu felst m.a.:
●    Áætlanagerð, forsendur hönnunar mannvirkja, eftirlit og umsjón með ástandi  

hafnarmannvirkja, siglingaleiðum og dýpi.
●    Undirbúningur lóða- og landgerðar.
●    Stjórn og eftirlit með gæðamálum framkvæmda.
●    Önnur þau störf, sem viðkomandi kunna að vera falin og falla innan eðlilegs  

starfsviðs aðstoðarhafnarstjóra.

Leitað er eftir starfsmanni sem hefur eftirfarandi til að bera:
●    Háskólamenntun í verkfræði sem nýtist í starfi.
●    Reynslu af mannvirkjagerð.
●    Skipulagshæfni og reynslu af áætlanagerð.
●    Færni í samskiptum við fólk og fyrirtæki.
●    Góða kunnáttu og færni í ensku.
●    Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudagsins 17. apríl n.k.
Umsókn og ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila skal skilað til Faxaflóahafna sf., Tryggvagötu 17, Reykjavík 
eða þær sendar mannauðs- og  launafulltrúa Faxaflóahafna sf. á netfangið olafur@faxafloahafnir.is. 

Nánari upplýsingar veitir hafnarstjóri í síma 5258900.
Hafnarstjóri Faxaflóahafna sf. 

Blönduskóli auglýsir eftir  
starfsfólki í eftirfarandi stöður  

fyrir skólaárið 2019 - 2020
• Deildarstjóra stoðþjónustu – fullt starf
• Forstöðumann  Skóladagheimilis – 60% starf
• Ritara – 60% starf
• Þroskaþjálfa 50 - 100% starf 

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

Umsóknum skal skilað í tölvupósti á netfangið blonduskoli@
blonduskoli.is eða á skrifstofu skólastjóra fyrir 23. apríl 2019. 

Nánari upplýsingar gefur Þuríður Þorláksdóttir, skólastjóri, 
í síma 452-4147 eða í tölvupósti á thuridur@blonduskoli.is. 
Einnig má finna upplýsingar á heimasíðu skólans  
www.blonduskoli.is

Blönduskóli er framsækinn skóli í mikilli þróun með tæplega 
150 nemendur í 1. – 10. bekk. Skólinn leitast við að koma til 
móts við þarfir nemenda sinna á persónulegan og einstak-
lingsmiðaðan hátt. Gott samstarf er við nærsamfélagið svo 
sem íþróttafélögin og tónlistarskólann.

Einkunnarorð skólans eru mannúð – hreysti – viska 

Eftirtaldar stöður við Höfðaskóla  
á Skagaströnd eru lausar til umsóknar 

skólaárið 2019-2020

• 50% staða aðstoðarskólastjóra
• Staða umsjónarkennara á unglingastigi. 
   - Almenn kennsla. 
• Staða umsjónarkennara á miðstigi. Almenn kennsla.

Í Höfðaskóla eru um 80 nemendur í 1.-10.b. og koma ne-
mendur frá Skagaströnd og Skagabyggð. Kennarar og an-
nað starfsfólk skólans mynda vel menntað og áhugasamt 
teymi. Mikill vilji og áhugi er á nýtingu upplýsingatækni í 
skólastarfi, þ.m.t. notkun snjalltækja í kennslu. 

Umsóknarfrestur er til 24. apríl n.k. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir skólastjóri, Vera Ósk 
Valgarðsdóttir, hofdaskoli@hofdaskoli.is og  í síma 452 
2800/862 4950 

Við leitum af árangursmiðuðum, skipulögðum og drífandi svæðissölustjóra í söluteymi Völku.  
Starfið heyrir undir sviðsstjóra sölu- og markaðssviðs Völku.

SVÆÐISSÖLUSTJÓRI

ÁBYRGÐARSVIÐ
• Að hámarka sölutækifæri á sínu svæði í góðri samvinnu við aðra 

starfsmenn sviðsins

• Að gera söluáætlanir fyrir sitt svæði og að ná sölumarkmiðum þess

• Að greina þarfir viðskiptavina, koma á og viðhalda góðum  
tengslum við þá

• Að fylgja söluferli frá upphafi til enda, s.s. framkvæmd verðútreikninga, 
gerð tilboða og loka sölu með samningagerð

• Að vinna náið með öðrum svo sem kerfishönnun, verkefnastjóra, 
vöruþróunarsviði og fjármálasviði

 

HÆFNIS- OG  
MENNTUNARKRÖFUR:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Farsæl reynsla af sambærilegu sölustarfi

• Þekking á matvælaiðnaði og/eða slíkum  
rekstri mikill kostur

• Drifkraftur, frumkvæði og sjálfstæði

• Jákvætt viðmót og góð samskiptafærni

• Skipulag, festa og þrautseigja

• Liðsmaður fram í fingurgóma

• Gott vald á talaðri og ritaðri ensku og íslensku

• Norðurlandamál og/eða spænska mikill kosturValka er alþjóðlegt og ört vaxandi há tækni fyrirtæki sem hefur þróað, 
hannað og framleitt vél- og hugbúnað á heims mælikvarða fyrir 
sjálfvirka fiskvinnslu út um allan heim frá stofnun árið 2003.

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

Við leitum stöðugt að öflugu fólki með menntun á sviði iðn greina, 
verkfræði, tölvunarfræði og tæknifræði og hvetjum konur jafnt  
sem karla til að sækja um störf hjá okkur.

valka.is

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.
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Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun 
· Reynsla af starfi í leikskóla

kopavogur.is

Kópavogsbær óskar eftir verkefnastjóra ástandsskoðunar fasteigna og eftirlits með viðhaldsfram-
kvæmdum, sem sinnir einnig umsýslu með fasteignum í eigu Kópavogsbæjar. Um nýtt starf er að 
ræða sem kemur til með að þróast með þeim starfsmanni sem ráðinn verður í starfið.

Starfssvið 
· Ástandsskoðun allra fasteigna Kópavogsbæjar.
· Gerð útboðsgagna, kostnaðar- og viðhaldsáætlana.
· Eftirlit og umsjón með verktökum bæjarins.
· Skráning gagna í skjalakerfi.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Verkfræði- eða tæknimenntun á háskólastigi.
· Reynsla af viðhalds- og byggingarframkvæmdum.
· Iðnmenntun sem nýtist í starfi og meistararéttindi æskileg.
· Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
· Góð tölvukunnátta.
· Þekking á Autocad æskileg.
· Þekking á skjalavistunarkerfi ONE æskileg.
· Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttafélags.

Konur jafnt sem karla eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt í gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Gunnar Már Karlsson deildarstjóri í síma 441-0000 eða tölvu-
pósti gunnarka@kopavogur.is.

Verkefnastjóri 
óskast í eignadeild

www.hagvangur.is

FRÆÐSLA OG 
ÞJÁLFUN HJÁ 

HAGVANGI
FYRIR FYRIRTÆKI 
OG EINSTAKLINGA

 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Stjórn Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs óskar eftir að ráða forstöðumann sem hefur yfirumsjón með og samhæfir störf 
félagsráðgjafa, deildarstjóra í heimaþjónustu, forstöðumanna þjónustueininga á starfssvæðinu og sérfræðinga skólaþjónustunnar.  

FORSTÖÐUMAÐUR SKÓLA- OG 
VELFERÐARÞJÓNUSTU ÁRNESÞINGS 

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur, stjórnun og eftirlit með 

framkvæmd þjónustu og ákvarðanatöku 
nefndarinnar og eftir atvikum ákvarðana 
sveitarstjórna þegar þess er þörf

• Undirbúningur að gerð fjárhagsáætlunar og 
eftirlit með útgjöldum þeirra aðila sem heyra 
undir málaflokkinn

• Yfirumsjón með starfsmannamálum

• Fagleg ráðgjöf til starfsfólks

• Ýmis ráðgjöf gagnvart aðildarsveitarfélögum við 
gerð fjárhagsáætlunar og um önnur mál er 
snerta rekstur þjónustunnar

• Ábyrgð á góðu samstarfi við að efla faglega 
þjónustu allra sem starfa í skóla- og 
velferðarþjónustu

• Skýrslugerð og frágangur skjala og annarra 
gagna á sviði þeirra málaflokka sem undir hann 
heyra

• Önnur trúnaðarstörf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í félagsráðgjöf eða önnur 

háskólamenntun sem nýtist í starfi

•  Framhaldsnám sem nýtist í starfi

• Reynsla af sambærilegu starfi er nauðsynleg

•  Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu

• Sjálfstæði í vinnubrögðum

•  Skipulagshæfileikar

• Frumkvæði

• Hæfni í þverfaglegu samstarfi

• Framúrskarandi lipurð og færni í samskiptum

Nánari upplýsingar veita:

Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is 

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla um störf 
umsækjanda og menntun. Í samræmi við jafnréttisstefnu 
sveitarfélaganna eru bæði karlar og konur hvött til að 
sækja um.   

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl nk.

Sjö sveitarfélög í Árnessýslu: Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur, 
Hveragerðisbær, Skeiða- og Gnúpverjahreppur og Sveitarfélagið Ölfus standa sameiginlega að skóla- og 
velferðarþjónustu. Skólaþjónustu- og velferðarnefnd sveitarfélaganna markar þjónustunni stefnu í samvinnu 
við þá sem málið varðar. Lögð er áhersla á heildarsýn í málefnum einstaklinga og fjölskyldna. Skóla- og 
velferðarþjónustan skiptist í kennsluráðgjöf, sálfræðiþjónustu, félagslega ráðgjöf, barnaverndarmál, málefni eldri 
borgara og málefni fatlaðs fólks. Á svæðinu eru sjö leikskólar og sjö grunnskólar. Nemendafjöldi er alls um 1.380.



H Ú S A V Í K
Bakari óskast
Heimabakarí á Húsavík óskar eftir að ráða 
bakara til framtíðarstarfa. Húsnæði á staðnum.

Nánari upplýsingar í síma: 616 1505.

Fjallabyggð auglýsir

Eftirfarandi stöður eru lausar til umsóknar við Grunnskóla 
Fjallabyggðar fyrir skólaárið 2019-2020. Um er að ræða 
ótímabundnar ráðningar nema um annað sé samið.

• Þroskaþjálfi 75% staða. 
• Náms- og starfsráðgjafi 50% staða. 
• Stöður grunnskólakennara. Meðal kennslugreina 

er hönnun og smíði og almenn kennsla og umsjón á 
yngsta stigi.  

Upplýsingar veitir Erla Gunnlaugsdóttir skólastjóri 
Grunnskóla Fjallabyggðar í gegnum netfangið  
erlag@fjallaskolar.is eða síma 865-2030. Umsóknum skal 
skila á netfangið erlag@fjallaskolar.is.

Eftirfarandi stöður eru lausar til umsóknar við Leikskóla 
Fjallabyggðar. Um er að ræða ótímabundnar ráðningar 
nema um annað sé samið. 

• Stöður leikskólakennara með deildarstjórn
• Stöður leikskólakennara

Upplýsingar veitir Olga Gísladóttir skólastjóri Leikskóla 
Fjallabyggðar í gegnum netfangið olga@fjallaskolar.is  
eða síma 848-7905. Umsóknum skal skila á netfangið  
olga@fjallaskolar.is.

Laun og starfskjör fara eftir kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Grunnskóli Fjallabyggðar er heildstæður grunnskóli með 
ríflega 200 nemendur og starfsstöðvar í Ólafsfirði og á 
Siglufirði. Skólaakstur er milli byggðarkjarna. Í skólanum 
er Uppbyggingarstefnan höfð að leiðarljósi og unnið gegn 
einelti skv. Olweusaráætlun. Skólinn er í samstarfi við 
Tröppu ráðgjöf ehf. um þróun fjölbreyttra kennsluhátta. 
Nánari upplýsingar um skólann má finna á http://grunnskoli.
fjallabyggd.is/

Leikskóli Fjallabyggðar er 8 deilda leikskóli með um 120 
nemendur og starfsstöðvar í Ólafsfirði og Siglufirði. Í 
leikskólanum er m.a. unnið með námsefnið Leikur að læra 
og Lífsleikni í leikskóla.  Nánari upplýsingar um leikskólann 
má finna á http://leikskalar.leikskolinn.is og http://leikholar.
leikskolinn.is 
  
Í Fjallabyggð búa um 2000 íbúar. Nánari upplýsingar um 
Fjallabyggð er að finna á heimasíðunni www.fjallabyggd.is
Gildi skólasamfélagsins í Fjallabyggð eru: Kraftur - Sköpun 
- Lífsgleði
Leitað er eftir einstaklingum sem eru tilbúnir til að viðhalda 
og byggja upp öflugt skólasamfélag af dugnaði og atorku 
samkvæmt gildandi fræðslustefnu, með virðingu, metnað og 
gleði að leiðarljósi. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl nk. 

Með umsókn skal skila starfsferilskrá, nöfnum 2 umsagnar- 
aðila og stuttri kynningu á umsækjanda. Umsækjandi þarf 
að veita leyfi til upplýsingaöflunar úr sakaskrá.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðn- 
ingu hefur verið tekin. Fjallabyggð áskilur sér rétt til að 
hætta við ráðningu í einstaka stöðu og auglýsa að nýju. 

• Háskólamenntun eða önnur sambærileg menntun
 sem nýtist í starfi.
• Þekking á innkaupum og AGR innkaupakerfinu
 ásamt vöruhúsakerfi.
• Gott vald á íslensku og ensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Skipulagshæfni og nákvæm vinnubrögð.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.

• Vörustjórnun í AGR og Navision.
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja.
• Þjónusta og upplýsingagjöf til söludeildar.
• Greining og áætlanagerð.
• Eftirfylgni á pöntunum.
•  Önnur tilfallandi störf.

INNKAUPAFULLTRÚI

Hæfniskröfur Starfssvið

Umsóknarfrestur er til 26. apríl. 
Umsóknir sendist á netfangið atvinna@tengi.is merkt „Innkaupafulltrúi“.

Tengi óskar eftir að ráða öflugan einstakling í innkaupadeild 
fyrirtækisins. Starfið er fólgið í innkaupum, birgðastýringu,  
samskiptum við innlenda og erlenda birgja, skýrslugerð o.fl.

Gæði, þjónusta, ábyrgð - það er Tengi
Smiðjuvegi 76 • Kópavogi • Sími 414 1000 • www.tengi.is
Baldursnesi 6 • Akureyri  • Sími 414 1050 • tengi@tengi.is

Tengi er stofnað árið 1981 og sérhæfir sig í ráðgjöf og sölu á hreinlætistækjum og pípulagningaefni. Höfuðstöðvar fyrirtækisins
eru í Kópavogi en fyrirtækið er einnig með starfsstöð á Akureyri. Hlutverk Tengis er að auðvelda viðskiptavinum val á 
gæðavörum á sviði hreinlætistækja og lagnaefnis sem studdar eru af framúrskarandi þjónustu. Tengi er metnaðarfullur 
vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan starfsanda og sterka liðsheild. Tengi er eitt af fyrirmyndarfyrirtækjum VR 
árið 2018 og framúrskarandi fyrirtækjum Creditinfo 2018. Tengi er reyklaust fyrirtæki.

Innkaupastjóri óskast
Reykjanesbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan og kraftmikinn innkaupastjóra til að starfa í öflugu 
teymi starfsmanna á fjármálasviði bæjarins. 
Innkaupastjóri Reykjanesbæjar tryggir að kaup á vörum og þjónustu séu ávallt eins hagkvæm og kostur er 
hverju sinni og séu í samræmi við gildandi lög og innkaupareglur. Viðkomandi starfar í nánu samstarfi við 
aðrar deildir sviðsins.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið 
• Hefur yfirumsjón með innkaupum á vörum  

og þjónustu
• Leitar eftir hagkvæmasta verði og gæðum  

vara og þjónustu og gerir tillögur um og sér  
um framkvæmd útboða 

• Annast gerð samninga um kaup á vörum og 
þjónustu og hefur eftirlit með samningum er 
varða innkaup

• Veitir stjórnendum sveitarfélagsins ráðgjöf  
og aðstoð við bestu kaup 

• Vinnur að ýmsum greiningum á 
fjármálastærðum í samstarfi við hagdeild 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði viðskipta og/eða lögfræði eða 

önnur menntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk reynsla af innkaupamálum nauðsynleg
• Reynsla af opinberum rekstri
• Góð kunnátta í notkun töflureiknis
• Talnagleggni og góð íslenskukunnátta
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með 

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

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 2019. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og stéttarfélags viðkomandi.

Umsókn fylgi starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Sótt er um starfið á vef Reykjanesbæjar  
www.reykjanesbaer.is undir Laus störf.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Óskarsson mannauðsstjóri í gegnum netfangið  
kristinn.oskarsson@reykjanesbaer.is eða í síma 421-6700.

Reykjanesbær er fjórða stærsta sveitarfélag landsins með rúmlega 19.000 íbúa. Þar 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, tækifæri til starfsþróunar og vaxtar í starfi, jákvætt andrúmsloft 
og samstarfsfólk sem tekur áskorunum hvers dags af eldmóði og krafti.

Job.is
Þú finnur draumastarfið á



Staða aðstoðarleikskólastjóra 
við leikskólann Kirkjugerði

Laus er til umsóknar staða aðstoðarleikskólastjóra leikskólans 
Kirkjugerði í Vestmannaeyjum. Um er að ræða 100% stöðu sem 
skiptist í 30% samráð við leikskólastjóra og 70% önnur verkefni. 
Upplýsingar gefur  Bjarney Magnúsdóttir leikskólastjóri Kirkju- 
gerðis í síma 488-2280.
Viðkomandi skal hefja störf sem fyrst eða eftir  samkomulagi við 
leikskólastjóra
 
Helstu verkefni og ábyrgð samkvæmt starfslýsingu FSL
http://ki.is/kjaramal/kaup-kjor/kjarasamningar/felag-stjornenda- 
leikskola#aðstoðarleikskólastjóri

Hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun og kennslureynsla í leikskóla. 
• Menntun og reynsla í stjórnun æskileg.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum. 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð. 

Umsóknarfrestur er til 23. apríl n.k.

Umsóknir berist til leikskólastjóra, á netfangið  
bjarney@vestmannaeyjar.is „Aðstoðarleikskólastjóri Kirkjugerði“.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi sambands íslenskra sveitar-
félaga og KÍ vegna Félags stjórnenda leikskóla.

Vestmannaeyjabær hvetur karla jafnt sem konur að sækja um 
stöðuna.

STUTT STARFSLÝSING
  Vinna við viðgerðir á bifreiðum
  Greina bilanir
  Þjónusta bifreiðar

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

BIFVÉLAVIRKI FYRIR Mazda, Citroën 
og Peugeot

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

Vinnutíminn er kl. 8.00-17.15 og föstudaga 8.00-16.15. 
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 
Sæktu um á brimborg.is fyrir 20. apríl næstkomandi.

Brimborg óskar eftir að ráða öflugan bifvélavirkja á fólksbílaverkstæði 
Mazda, Citroën og Peugeot að Bíldshöfða 8 í Reykjavík.

Job.is
Þú finnur draumastarfið á

www.landsvirkjun.is

Við leitum að yfirlögfræðingi

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Yfirlögfræðingur gegnir mikilvægu hlutverki í starfsemi fyrirtækisins  
og sýnir frumkvæði í verkefnum, bæði í innra og ytra umhverfi þess.

Starfið tekur á fjölmörgum sviðum lögfræðinnar og verkefnin eru fjöl-
breytt. Þau kalla á samvinnu við samstarfsfólk og lögfræðistofur við  
að leysa áhugaverð verkefni í innlendu og erlendu viðskiptaumhverfi.
 
Yfirlögfræðingur á samskipti við stjórnvöld og aðra ytri hagsmunaaðila, 
hefur umsjón með að góðum stjórnarháttum sé fylgt í starfsemi fyrirtækis-
ins og tekur þátt í að þróa þau tækifæri sem búa í endurnýjanlegri orku.

• Kandídats- eða  meistaragráða í lögfræði

• Lögmannsréttindi

• Mikil reynsla af lögmanns- og lögfræðistörfum

• Mjög gott vald á íslensku og ensku

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum

Sótt er um störfin á vef Capacent, nánari upplýsingar veitir Hilmar Garðar Hjaltason, 
ráðgjafi hjá Capacent (hilmar.hjaltason@capacent.is).
Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2019.



 

www.isor.is
ÍSOR    Grensásvegur 9    108 Reykjavík    S: 528 1500     isor@isor.is

Umsóknir skal senda til Valgerðar Gunnarsdóttur í starfsmannahaldi, netfang: valgerdur.gunnarsdottir@isor.is. 
Umsókninni skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Helstu verkefni

•  Fjárhagslegt eftirlit verkefna, sem felur m.a. í sér   
 eftirlit og stuðning við sviðs- og verkefnastjóra  
 ÍSOR við tilboðsgerð og samninga.
• Umsjón með innri kennslu og þjálfun starfsmanna  
 í verkefnastjórnun.
• Yfirumsjón með verkbókhaldi í Navision  
 í samráði við fjármálastjóra.
• Gerð tekjureikninga í samráði við verkefnis- og   
 fjármálastjóra.
• Önnur verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni   
 hverju sinni, þ.m.t. afleysingar.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf í viðskiptafræði  
 eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Færni í framsetningu fjármálaupplýsinga.
• Reynsla og þekking á Navison-verkefnabókhaldi  
 er kostur.
• Reynsla og þekking á sviði verkefnastjórnunar  
 er kostur.
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.

Sérfræðingur 
á deild fjármála og reksturs
ÍSOR leitar að sjálfstæðum og árangursdrifnum einstaklingi í fullt starf á deild fjármála og reksturs. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl 2019  
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

ÍSOR er sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið en starfar á viðskiptalegum grundvelli 
á samkeppnismarkaði. ÍSOR leiðir rannsóknir og þróun á sviði jarðvarma, grunnvatns og kolvetna í jörðu.  

Höfuðstöðvar eru í Reykjavík og útibú er á Akureyri. 

Iðjuþjálfi óskast í Þjónustumiðstöð  
Sjálfsbjargar

Laus er til umsóknar tímabundin staða iðjuþjálfa í Þjónustu- 
miðstöð Sjálfsbjargar. Starfshlutfall eftir samkomulagi.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af Heimssamtökum 
 iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi og löggildingu.
• Æskilegt er að iðjuþjálfi hafi A-ONE og AMPS réttindi, góða  

skipulagshæfileika og búi yfir færni í samskiptum. 
• Mikilvægt að geta unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði í starfi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV). 

Nánari upplýsingar veitir Valerie J Harris  yfiriðjuþjálfi í síma  
550-0309 valerie@sbh.is 

Umsóknarfrestur er til 10. maí 2019

Meginhlutverk þjónustumiðstöðvarinnar er að veita endurhæfingu og 
stuðningsþjónustu sem gerir einstaklingum kleift að viðhalda og eða auka 
eigin færni, búa lengur í eigin húsnæði og vera virkir þátttakendur í sam-
félaginu. Veitt er einstaklings- og hópþjálfun, fræðsla, ráðgjöf og tómstun-
daiðja. Þjónustan er einstaklingsmiðuð og veitt þar sem hennar er þörf, í 
þjónustumiðstöðinni og úti í samfélaginu, þar á meðal á heimili viðkomandi.

Nanitor leitar að snillingum til að taka þátt í vexti fyrirtækisins innanlands sem og erlendis

Kraftmiklir snillingar óskast

Vörustjóri tölvu- og netöryggislausna

Við erum að leita að kraftmiklum vörustjóra sem hefur góða tilfinningu fyrir þörfum viðskiptavina okkar 
og getur komið kostum hugbúnaðarlausna okkar til skila á árangursríkan hátt.

     Stjórnun stafrænna markaðsaðgerða

     Uppsetning og utanumhald á markaðsefni

     Framsetning á vef og öðrum miðlum

     Gerð markaðsáætlana og eftirfylgni

     Þarfagreiningar og þátttaka í vöruþróun

     Góð þekking og brennandi áhugi á stafrænni markaðssetningu

     Reynsla í notkun Google ads, analytics og samfélagsmiðla

     Afburða skipulagshæfileikar

     Áhugi og eldmóður til að starfa í krefjandi sprotaumhverfi

     Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

     Menntun sem nýtist í starfi

DevOps sérfræðingur í tölvu- og netöryggi

Leitum að sérfræðingi í DevOps/Sysadmin sem vinnur náið með hugbúnaðarsérfræðingum
og viðskiptavinum okkar við þróun lausna í Agile umhverfi.

Vinna með viðskiptavinum við uppsetningu 
Nanitor hugbúnaðar

Vinna með viðskiptavinum í herðingu og 
uppfærslu hugbúnaðar

Sjá um og viðhalda Linux og Windows serverum

Þróa tæki og tól til að auðvelda öruggar uppfærslur 
og viðbætur

Vinna með hugbúnaðarsérfræðingum í bætingu
ferla við þróun og útgáfu

Góð þekking á Linux sysadmin og shell scripting

Reynsla af Windows og Active directory

Reynsla af VMWare og /eða Amazon EC2

Sköpunargáfa og hæfileiki til nýta gögn við þróun 
nýrra lausna

Áhugi á að takast á við ný og krefjandi verkefni 
í lifandi umhverfi

Helstu verkefni og ábyrgð Hæfniskröfur

Helstu verkefni og ábyrgð Hæfniskröfur

Nanitor er ört vaxandi hugbúnaðarfyrirtæki sem þróar og selur hugbúnaðarlausn til varnar tölvuárásum. Hugbúnaðurinn er alfarið byggður 
á íslensku hugviti og sérfræðiþekkingu í samstarfi við erlenda samstarfsaðila. Nanitor á stóra íslenska og erlenda viðskiptavini sem gera 
miklar kröfur um tölvuöryggi, yfirsýn og vottanir á upplýsingakerfum sínum. Brunnur vaxtarsjóður er kjölfestufjárfestir Nanitor.

Umsóknir óskast 
sendar á: 

hrm@nanitor.com 
í síðasta lagi 

þann 15. apríl
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Lausar stöður við leik- og 
grunnskóla á Fljótsdalshéraði

Við leikskóla á Fljótsdalshéraði eru eftirfarandi störf laus 
til umsóknar frá og með næsta skólaári

Staða aðstoðarleikskólastjóra og 40% staða sérkennslu- 
stjóra við leikskólann Hádegishöfða. Stjórnunarþáttur 
aðstoðarleikskólastjóra er í samræmi við kjarasamninga 
FSL og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Möguleiki er á að 
sameina þessi störf í einni stöðu. Jafnframt er laus staða 
deildarstjóra við leikskólann Tjarnarskóg.

Auk þess eru lausar til umsóknar stöður leikskólakennara 
við leikskólana Tjarnarskóg og Hádegishöfða.

Gerð er krafa um að leikskólakennarar hafi leyfisbréf sem 
leikskólakennarar eða háskólamenntun sem nýtist í starfi 
og/eða reynslu á sviði uppeldis og kennslu.

Allar frekar upplýsingar um leikskólann Hádegishöfða og 
störf þar veitir Guðmunda Vala, skólastjóri, í síma 4700 
670 eða á netfanginu vala@egilsstadir.is. Upplýsingar um 
Tjarnarskóg veitir  Sigríður Herdís, skólastjóri, í síma 4700 
660 eða á netfanginu sigridurp@egilsstadir.is.   

Tekið er tillit til eldri starfsumsókna sem hafa borist í vetur. 
Sótt er um á ofangreindum netföngum eða vefföngunum: 
Hádegishöfði: 
http://hadegishofdi.leikskolinn.is/Upplysingar/Starfsumsokn 
Tjarnarskógur: 
http://tjarnarskogur.leikskolinn.is/Upplysingar/Starfsumsokn  

Við Fellaskóla, Fellabæ eru eftirfarandi störf laus til 
umsóknar frá og með næsta skólaári:.

• Íþrótta- og sundkennari 100%
• Sérkennari 40% 
• Heimilisfræði 46%
• Textílmennt 30%
• Myndmennt 36%
• Almenn bekkjarkennsla 58%
 
Nánari upplýsingar um Fellaskóla og störf þar veitir  
Þórhalla Sigmundsdóttir, skólastjóri í síma: 4700 640 eða  
á netfanginu thorhallas@egilsstadir.is. Upplýsingar um 
skólann má einnig finna á heimasíðu skólans www.fell.is.

Við Egilsstaðaskóla eru eftirfarandi störf laus til umsóknar 
frá og með næsta skólaári:

• Tónmenntakennari 80-100%
• Smíðakennari 100% 
• Sérkennari á mið og elsta stigi. 
• Umsjónarkennsla 80-100%

Gerð er krafa um að kennarar hafi leyfisbréf sem 
grunnskólakennarar eða sambærilega menntun sem nýtist 
í starfi. Í Egilsstaðaskóla hefur kennslan undanfarin ár 
verið skipulögð sem teymiskennsla og því er lögð áhersla á 
áhuga og hæfni til að vinna í teymi.

Nánari upplýsingar um Egilsstaðaskóla og störf þar veitir 
Ruth Magnúsdóttir skólastjóri í síma 4700 607 eða á net-
fanginu ruth@egilsstadir.is. Upplýsingar um skólann má 
einnig finna á heimasíðu skólans www.egilsstadaskoli.is.

Um allar ofangreidar stöður gildir að launakjör eru sam-
kvæmt viðkomandi kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Nauðsynlegt er að umsækjendur séu liprir í samskiptum 
og æskilegt að þeir hafi gott vald á íslensku. Lögð er 
áhersla á faglegan metnað, frumkvæði og áhugasemi. 
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda hlutaðeigandi 
skólastjórum. 

Umsóknarfrestur er til 24. apríl nk.

Vakin er athygli á stefnu Fljótsdalshéraðs um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli samfélagið.

Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar stöður umsjónarkennara á yngsta- og miðstigi, stöður kennara á elsta 
stigi og staða kennara í hönnun og smíði frá og með næsta hausti. Meðal kennslugreina á elsta stigi eru stærð-
fræði, tungumál og náttúrufræði.

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

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

Umsóknarfrestur er til 22. apríl 2019 en ráðið er í stöðurnar frá 1. ágúst 2019.

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

Skólastjóri

Sunnulækjarskóli

Í góðu sambandi 
við framtíðina

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

*Þar sem karlar eru í miklum minnihluta í teyminu hvetjum við þá sérstaklega, 
 á grundvelli 1. mgr. 18. gr. laga nr. 10/2008, til að sækja um.

Framtíðin er snjöll 
– mótaðu hana með okkur
Verkefnastjóri öryggis og umbóta
Framtíð Veitna felur í sér stafræna umbyltingu og straumlínustjórnun. 
Verkefnastjóri öryggis og umbóta ber ábyrgð á að móta, innleiða og 
starfrækja öryggis- og umbótastarf Veitna frá degi til dags. Í boði eru 
fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi. Við hvetjum karlmenn 
sérstaklega til að sækja um.*

Sjá nánar á veitur.is/framtidin

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Deildarstjóri í Hörðuvallaskóla
Dönskukennari í Salaskóla
Eðlis- og efnafræðikennari í Salaskóla
Kennarar óskast í Kópavogsskóla
Kennari í nýsköpun og tækni í Salaskóla
Kennsluráðgjafar í Hörðuvallaskóla
Leiklistarkennari í Kársnesskóla
Samfélagsfræðikennari í Salaskóla
Tónmenntakennari í Kársnesskóla
Umsjónarkennari í Lindaskóla
Umsjónarkennarar í Snælandsskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Efstahjalla
Leikskólakennari í Álfatún
Leikskólakennari / þroskaþjálfi í Baug
Leikskólakennari í Efstahjalla
Sérkennari í Fífusali
Starfsfólk í leikskólann Austurkór
Velferðarsvið
Félagsráðgjafi í ráðgjafa- og íbúðardeild
Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks
Þroskaþjálfi í þjónustuíbúðir í Dimmuhvarfi
Þroskaþjálfi í íbúðakjarna

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

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ásafl ehf. óskar eftir að ráða öflugan og 
áhugasaman einstaking í sölu og þjónustu

Þarf að hafa góða íslensku, ensku og tölvukunnáttu 
ásamt brennandi áhuga og þekkingu á vélbúnaði og 

tæknilausnum. 
Vélfræðimenntun væri kostur en ekki skilyrði.  

Skemmtilegt starf þar sem réttur aðili getur fengið 
tækifæri til að byggja upp sitt framtíðarstarf.

Upplýsingar veitir Örn H. Magnússon.
orn@asafl.is

Sölumaður
búnaðar fyrir sjávarútveg og verktakastarfsemi

ÁSAFL
Ásafl ehf.  
Hjallahrauni 2 220 Hafnarfirði

Sími: 562 3833
Opið 8:30 - 17 virka daga
asafl@asafl.is asafl.is

Starf skjalastjóra á 
skrifstofu rekstrar og 
innri þjónustu

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir hér með laust til umsóknar starf 

skjalastjóra á skrifstofu rekstrar og innri þjónustu.

Helstu verkefni:

• Ábyrgð og daglegur rekstur málaskrár og skjalasafns ráðuneytisins.

• Þróun skjalastefnu og verklags við skjalastjórn.

• Ráðgjöf og stuðningur við starfsfólk varðandi skráningu og leitir 

  í málaskrá.

• Umsjón með móttöku, skráningu, varðveislu og frágangi skjala. 

• Eftirfylgni með skjalaskráningu og vinnslu mála í málaskrá.

• Umsjón með bókasafni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í upplýsingafræði; sérhæfing í skjalastjórn æskileg.

• Þekking og reynsla af skjalastjórn nauðsynleg. 

• Reynsla af verkefnastjórnun og innleiðingu skjalastjórnarkerfa kostur.

• Ábyrgð, nákvæmni, vandvirkni og skipulagshæfni. 

• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.

• Hæfni í að miðla upplýsingum með skýrum hætti í ræðu og riti.

• Mjög gott vald á íslensku er skilyrði.

• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli.

• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra 

starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.

Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2019.

Umsóknum skal skila rafrænt á Starfatorgi – starfatorg.is. Umsóknum

skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein

fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, 

sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með

síðari breytingum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 

ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar: 

Kristín Hagalín Ólafsdóttir

skjala- og upplýsingastjóri,

kristin.olafsdottir@hrn.is og

Böðvar Héðinsson

skrifstofustjóri, 

bodvar.hedinsson@hrn.is

í síma 545 8700.

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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Óskum eftir að ráða starfsfólk
Hegas ehf. heildverslun, er að leita eftir fjölhæfu og áhu-
gasömu framtíðar starfsfólki, ert það þú? Hvetjum konur 
jafnt sem karlmenn til að sækja um.

Lagermaður:

• Umsjón og tiltekt pantana.
• Blöndun á lakki
• Vörumóttaka. 
• Losun gáma.  
• Lyftarapróf kostur

Hæfniskröfur:
• Samviskusemi.
• Vandvirkni og öguð vinnubrögð.
• Jákvæðni og stundvísi.
• Þjónustulipurð.
• Þekking á innréttingum og húsgögnum er kostur 

Áhugaverð og krefjandi störf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki. Upplýsingar um fyrirtækið má sjá á heimasíðunni 
okkar www.hegas.is 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda 
umsóknir fyrir 15. apríl 2019 á netfang hegas@hegas.is 

Skólastjóri í Mosfellsbæ
Lágafellsskóli — Sterkur grunnur, ótal möguleikar

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

Mosfellsbær leitar eftir framsæknum einstaklingi sem hefur 

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

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

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

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

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

Þverholt 2 | Mosfellsbær 270  | Sími 525 6700 | mos.is

Viltu vinna að umsjón 
náttúruverndarsvæða?
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings fyrir Kerlingarfjöll, 
Hveravelli og Þjórsársver ásamt fleiri náttúruverndarsvæðum skv. skipulagi 
Umhverfisstofnunar á sviði náttúru, hafs og vatns. 

Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga og landvarða sem starfa um 
allt land þar sem áhersla er lögð á framsýni, samstarf og árangur í þverfaglegri 
teymisvinnu. 

Helstu verkefni

 » Umsjón með áfangastöðum ferðamanna innan Kerlingarfjalla, friðlýstu 
svæðin Hveravellir á Kili, Þjórsárver, Guðlaugstungur og Jörundur auk 
svæða á láglendi svo sem Pollengi og Tunguey og stjórnsýsluverkefna 
fyrir Gullfoss og Geysi.

 » Gerð áhrifamats fyrir athafnir innan friðlýstra svæða í umsjón 
viðkomandi.

 » Þátttaka í gerð stjórnunar- og verndaráætlana fyrir friðlýst svæði í 
umsjón viðkomandi.

 » Þátttaka í gerð umsagna fyrir skipulag innan starfssvæðis.

 » Umsjón og skipulag landvörslu á tilteknum náttúruverndarsvæðum 
samkvæmt svæðaskipulagi Umhverfisstofnunar. 

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

Umsóknarfrestur er til og með  23. apríl 2019. 



Skarðshlíðarleikskóli er nýr fjögurra deilda skóli í 
Hafnarfirði. Hugmyndafræðilegur grunnur skólans 
tekur mið af lærdómssamfélagi þar sem allir læra 
saman og áhersla lögð á virka þátttöku við að móta
og þróa öflugt skólastarf.

Við leggjum áherslu á lýðræði og lífsgleði í daglegum 
samskiptum og að auka leikni og færni barnanna í 
gegnum leikinn. Unnið er eftir 
fjölgreindarkenningunni.

Eftirfarandi stöður eru lausar til umsóknar á 
hafnarfjordur.is:

»    Aðstoðarleikskólastjóri
»    Sérkennslustjóri
»    Deildarstjóri
»    Leikskólakennari

Nánari upplýsingar um störfin veitir Berglind 
Kristjánsdóttir, leikskólastjóri í síma 664 5802 eða 
berglindkrist@hafnarfjordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

NÝR LEIKSKÓLI Í SKARÐSHLÍÐ

VIÐ LEITUM
AÐ LIÐSAUKA
Arnarlax ehf. er leiðandi fiskeldisfyrirtæki á Íslandi. 
Hjá félaginu starfar kraftmikill hópur fólks.

Nú vantar okkur liðsauka í sláturhús og vinnslu 
félagsins á Bíldudal en við auglýsum í stöðu 
aðstoðarframleiðslustjóra/-verkstjóra. 
 
 • Reynsla af verkstjórn, skipulagningu 
  og gæðamálum í fiskvinnslu er nauðsynleg

 • Reynsla af vinnslu á laxaafurðum er kostur

 • Menntun á sviði fiskvinnslu eða tengdra
  greina er æskileg

Umsókn ásamt ferilskrá og prófskírteini 
(ef við á) óskast send á vinna@arnarlax.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl nk.

Skrifstofustjóri Hlíðaskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Hlíðaskóli óskar eftir að ráða skrifstofustjóra í 80-100% starf eftir samkomulagi.

Starfið er laust frá 1. ágúst. Umsóknarfrestur er til 14. apríl nk.

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu borgarinnar, www.reykjavik.is/storf

Allar frekari upplýsingar veitir aðstoðarskólastjóri Hlíðaskóla, Aðalheiður Bragadóttir í síma 5525080 eða á netfanginu  
adalheidur.bragadottir@rvkskolar.is

Helstu verkefni 

• Hefur yfirumsjón með skrifstofu og veitir góða þjónustu 
þar sem lipurð, þekking og samskiptafærni er í fyrirrúmi.

• Gerð vinnuskýrslna og ráðningasamninga, yfirferð viðveru 
og launalista, mánaðaruppgjör og greining fjárhagsstöðu 
auk uppsetningar rekstraráætlunar í samráði við yfirmann.

Hæfniskröfur

• Góð almenn menntun sem nýtist í starfi.

• Reynsla af skrifstofustörfum æskileg.

• Tölvufærni og grunnþekking á bókhaldi.

• Sveigjanleiki og hæfni í samskiptum.

• Færni til að tileinka sér nýja þekkingu og beita henni  
 á skilvirkan hátt í daglegum störfum.

• Gott vald á íslensku.

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2019.
Allar nánari upplýsingar má nálgast á fastradningar.is
Umsjón með starfinu hefur Lind hjá FAST Ráðningum, lind@fastradningar.is og í 
síma 552-1606. Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt með því að fylla út 
umsóknarform á fastradningar.is.

Hrafnista   Laugarás    Hraunvangur    Boðaþing    Nesvellir    Hlévangur    Ísafold    Sléttuvegur

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

Laust er til umsóknar starf deildarstjóra hjúkrunar á Hrafnistu Laugarási.
Deildarstjóri er leiðandi og hefur frumkvæði að þróun starfsemi hjúkrunardeildar.
Í starfinu felst m.a. skipulagning á starfi ásamt daglegum rekstri og stjórnun.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Íslenskt hjúkrunarleyfi
•  Reynsla af stjórnun er kostur
•  Reynsla af Rai-mælitækinu er kostur
•  Frumkvæði og faglegur metnaður
•  Framúrskarandi samskiptahæfileikar

Starfssvið
•  Stjórnun og rekstur á starfsemi hjúkrunardeildar
•  Skipuleggur störf starfsfólks í samræmi við þarfir íbúa
•  Sér um eftirlit og mat á gæðum hjúkrunar
•  Ráðgjöf og fræðsla til sjúklinga og aðstandenda
•  Teymisvinna

Deildarstjórastaða hjúkrunar hjá Hrafnistu

Um er að ræða 100% starf.



EY óskar eftir vönum bókara
Um fjölbreytt verkefni er að ræða og þarf viðkomandi að 
hafa frumkvæði og getu til að starfa sjálfstætt og hafa 
ríka þjónustulund. Um 100% starf er að ræða.

��
• ��
• ��
• ��
• ��
• Kostur ef umsækjandi er viðurkenndur bókari 

Forsenda fyrir gæðum og faglegum vinnubrögðum er 
að starfsfólki líði vel bæði á vinnustað og utan hans. Við 
erum sveigjanleg og reynum að koma til móts við ólíkar 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Hildar Pálsdóttur, 
hildur.palsdottir@is.ey.com, eða í gegnum heimasíðu EY

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

www.ey.is
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Deildarstjóri hjá skrifstofu  
reksturs og umhirðu

Skrifstofa reksturs og umhirðu borgarlands auglýsir starf deildarstjóra 
hverfaþjónustu laust til umsóknar. Skrifstofan sér um allan daglegan rekstur og 
umhirðu í borginni og upplandi hennar, meðal annars vetrarþjónustu, garðyrkju, 
hreinsun og grasslætti. Deildarstjóri ber ábyrgð á rekstri og verkefnum hverfa- og 
verkbækistöðva. Í starfinu felst m.a. stjórnun og umsjón með verkefnum viðkomandi 
starfsstöðva þar sem gæta þarf hagsmuna borgarinnar á þjónustusvæðinu og 
tryggja íbúum borgarinnar örugga og skilvirka þjónustu. Um er að ræða fjölbreytt  
og krefjandi stjórnunarstarf í síbreytilegu umhverfi.

 Starfssvið
• Ábyrgð á daglegum rekstri og 

starfsmannamálum hverfa- og 
verkbækistöðva

• Ábyrgð á skipulagningu og stýringu 
verkefna

• Gerð kostnaðar- og fjárhagsáætlana, 
eftirfylgni þeirra ásamt yfirferð og 
samþykkt reikninga

• Ábyrgð á innkaupum, birgðahaldi og 
verkbókhaldi fyrir viðkomandi einingar 

• Ábyrgð á gæða- og öryggismálum 

• Vinna í teymisvinnu með 
rekstrarstjórum, deildarstjórum og 
skrifstofustjóra og halda reglulega 
starfsmanna- og verkstjórafundi

• Samskipti við íbúa og önnur svið 
borgarinnar, svara fyrirspurnum  
og erindum

• Vinna við önnur sérverkefni er tengjast 
rekstri og umhirðu borgarlands. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði verk- eða 

tæknifræði eða viðskipta og  
rekstrarfræða eða önnur 
háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
Framhaldsmenntun æskileg

• Reynsla af starfs- og 
fjárhagsáætlanagerð og  
almennri skýrslugerð 

• Þekking á útboðsmálum  
og verkefnastjórnun æskileg  

• Þekking og reynsla af opinberri 
stjórnsýslu kostur

• Reynsla af stjórnun æskileg

• Leiðtogahæfileikar

• Frumkvæði og faglegur metnaður

• Mjög góðir hæfileikar til samskipta  
og samvinnu

• Sjálfstæði og öguð vinnubrögð

• Gott vald á íslensku í ræðu og riti

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

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari 
upplýsingar um starfið veitir Hjalti J. Guðmundsson skrifstofustjóri skrifstofu reksturs og 
umhirðu borgarlandsins (hjalti.johannes.gudmundsson@reykjavik.is)

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl n.k.  Sótt er um starfið á vef Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir flipanum „Laus störf“  og starfsheitinu „Deildarstjóri hjá skrifstofu 
reksturs og umhirðu“.

       Viltu finna

NÁTTÚRULAUSNIR
     fyrir borgina?

Rauði krossinn á Íslandi vill ráða 
rekstrarstjóra verslana Rauða krossins 
á höfuðborgarsvæðinu.

Fatasöfnun er ei� mikilvægasta �áröflunarverkefni 
Rauða krossins. Yfir 3000 tonnum af fatnaði er safnað 
árlega og er notaður fatnaður seldur í 13 verslunum 
um allt land. Eingöngu sjál�oðaliðar starfa í 
verslunum Rauða krossins.

Við leitum e�ir einstaklingi sem hefur reynslu af 
verslunarrekstri og brennandi áhuga á fatnaði og 
endurnýtingu. Um spennandi starf er að ræða í 
gróskumiklu umhverfi þar sem sífellt meiri áhersla 
er lögð á að minnka sóun og endurnýta fatnað. 

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur fataverslana á höfuðborgarsvæðinu
• Öflun sjál�oðaliða og þjálfun þeirra 
• Markaðsmál og nýsköpun
• Birgðaumsjón

Hæfni og menntunarkröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta og stjórnunar er kostur
• Leiðtogahæfni, dri�ra�ur og frumkvæði
• Stjórnunarreynsla í verslunarrekstri æskileg
• Lausnamiðuð hugsun og sveigjanleiki
• Liðsmaður í �ölbrey�u teymi 
• Góð rekstrar- og kostnaðarvitund
• Jákvæð hugsun og lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 
næstkomandi. Ferilskrá og umsóknarbréf 
skal sent á starf@redcross.is.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Björg Kjartansdó�ir, sviðsstjóri 
�áröflunar og kynningarmála hjá 
Rauða krossinum á Íslandi með 
tölvupósti bjorgk@redcross.is 

Rekstrarstjóri 
verslana 
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Þjónustufulltrúar í móttöku Lyfjastofnun Reykjavík 201904/813
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Vesturlandi Akranes 201904/812
Fjármálastjóri Þjóðskrá Íslands Rvk/Akureyri 201904/811
Fangavörður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201904/810
Sérfræðingur í námsgagnagerð Menntamálastofnun Kópavogur 201904/809
Verkefnastjóri hugbúnaðarlausna Menntamálastofnun Kópavogur 201904/808
Mannauðsstjóri Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201904/807
Sérfræðingur-sjúkraþjálfari Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201904/806
Starfsmaður Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201904/805
Fulltrúi Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201904/804
Lektor, Námsbraut í sjúkraþjálfun Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201904/803
Lektor, smitsjúkdómafræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201904/802
Lektor, hjartalæknisfræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201904/801
Lektor, fæðinga/kvensjúkd.lækn. Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201904/800
Sálfræðingur barna/unglingateymi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201904/799
Sálfræðingur í geðteymi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201904/798
Lögfræðingur Fiskistofa Ýmiss 201904/797
Stuðningsfulltrúar Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201904/796
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201904/795
Skurðhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201904/794
Lögfræðingur Umhverfisstofnun Ýmiss 201904/793
Þjónustufulltrúi Heilsugæslan, Göngudeild sóttvarna Reykjavík 201904/792
Framkvæmdastjóri lækninga Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201904/791
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201904/790
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201904/789
Dýralæknir á Markaðsstofu Matvælastofnun Hafnarfjörður 201904/766
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201904/765
Aðstoðarvarðstjórar, Sogni Fangelsismálastofnun ríkisins Selfoss 201904/764
Sérfræðingur, Hólmsheiði Fangelsismálastofnun ríkisins Reykjavík 201904/763
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Grundarfjörður 201904/762
Doktorsnemi í hjúkrunarfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201904/761
Doktorsnemi í hjúkrunarfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201904/760
Sérfræðingur-Kerlingarfjöll Umhverfisstofnun Hella 201904/749
Skjalastjóri Heilbrigðisráðuneytið Reykjavík 201903/748
Nýdoktor í reiknilegri jarðskjálftafr. Veðurstofa Íslands Reykjavík 201903/747
Nýdoktor í reiknilegri eldfjallafræði Veðurstofa Íslands Reykjavík 201903/746
Lífeindafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201903/745
Gjaldkeri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201903/744
Móttökuritari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201903/743

Skólastjóri á  
stórfenglegum stað

Bolungarvíkurkaupstaður auglýsir stöðu skólastjóra 
Grunnskóla Bolungarvíkur lausa til umsóknar.

Bolungarvík skartar einstakri náttúrufegurð sem býður upp 
á fjölbreytta útivist árið um kring. Bærinn er sannkölluð 
perla fyrir fjölskyldufólk þar sem finna má auðugt og heil-
brigt mannlíf, góða leik-, grunn- og tónlistarskóla, sundlaug, 
þreksal, íþróttahús og frábærar göngu-, hjóla- og skíðaleiðir. 
Í Bolungarvík er boðið upp á fjölbreytta þjónustu í göngufæri 
og öflugt menningarlíf með Félagsheimili Bolungarvíkur í 
öndvegi. 

Bolungarvík er kraftmikið samfélag í einstakri umgjörð 
stórfenglegrar náttúru Vestfjarða þar sem tækifæri til vaxtar 
eru hvarvetna fyrir fyrirtæki og einstaklinga.

Starfssvið:
• Að veita skólanum faglega forystu og leiða öflugt 

og skapandi skólastarf í samræmi við aðalnámskrá 
grunnskóla og stefnu Bolungarvíkurkaupsstaðar í 

 menntamálum
• Að leiða samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og 

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

starfsemi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf í grunnskólakennarafræðum
• Kennslureynsla í grunnskóla er skilyrði
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi t.d. á sviði stjórnun-

ar og/eða uppeldis- eða menntunarfræða er kostur
• Reynsla af störfum á sviði stjórnunar, rekstrar og af  

þróunarstarfi er kostur
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, hugmyndaauðgi, 

skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn í 
skólamálum, er skapandi og hefur mikinn metnað til þess að 
vinna að þróun skólasamfélagsins og ná árangri.

Staðan er laus frá 1. ágúst 2019. Launakjör eru samkvæmt 
samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Ken-
narasambands Íslands vegna Skólastjórafélags Íslands. 

Umsókn skal fylgja greinargott yfirlit um nám og störf 
(ferilskrá), leyfisbréf til kennslu, kynningarbréf og meðmæli. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðn-
ingu hefur verið tekin. 

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um starfið. 

Upplýsingar um starfið veitir Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri 
Bolungarvíkurkaupsstaðar, í síma 450-7000 eða í gegnum 
netfangið jonpall@bolungarvik.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2019. 

www.bolungarvik.is  
 facebook.com/bolungarvik  - gs.bolungarvik.is 

Lögfræðingur á sviði lofts-
lags og græns samfélags
Hjá Umhverfisstofnun er starf lögfræðings laust til umsóknar á sviði lofts lags-
mála og græns samfélags. Í boði er starf í frjóu umhverfi öflugra sérfræðinga þar 
sem áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu innanlands og utan.

Svið loftslagsmála og græns samfélags vinnur að því að bæta umhverfisgæði 
með því að draga úr sóun og  stuðla að hringrænu hagkerfi. Sviðið vinnur í 
samræmi við loftslagsstefnu stjórnvalda og stuðlar þannig að samdrætti í losun 
gróðurhúsalofttegunda. Helstu verkefni lögfræðingsins eru undirbúningur 
ákvarðana, leiðbeiningar og önnur stjórnsýsluverkefni á sviðinu, greining á 
löggjöf Evrópusambandsins og gerð tillagna að reglugerðum. Gert er ráð fyrir 
þátttöku í almennum lögfræði- og stjórnsýsluverkefnum, umsögnum um 
þingmál ásamt þátttöku í evrópsku og alþjóðlegu samstarfi.

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

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2019. 

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn
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Sérfræðingur

á fjármálasviði 

Óskum eftir að ráða sérfræðing á fjármálasviði fyrir Eignaumsjón hf. 

Helstu verkefni eru: 

»  Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra 
»  Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar
»  Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir 
»  Vinna við gerð rekstraráætlana fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar 
»  Samskipti við þjónustuaðila fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar 
»  VSK endurgreiðslur fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar 
»  Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra 
»  Önnur fjölbreytt dagleg störf 

Hæfniskröfur: Menntun á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða sambærileg menntun. Marktæk starfsreynsla af sambærilegum 
störfum er skilyrði. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í 
mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2019. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst.  

Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga 
meðan á umsóknarferlinu stendur. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hjá STRÁ geta hringt eða sent rafpóst og tilkynnt þátttöku. 

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri 
fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 450 hús- og 
rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu, sérþekkingu á 
viðfangsefnum og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

Eignaumsjón hf. –  Suðurlandsbraut 30 – sími 585 4800 – www.eignaumsjon.is 

Við leitum að metnaðarfullum, snjöllum og skilvirkum einstaklingi til að leiða fjármál Þjóðskrár Íslands. Fjármálastjóri heyrir 
undir sviðsstjóra skrifstofu forstjóra. Starfið byggir á miklum samskiptum við stjórnendur stofnunarinnar og felst meðal annars í 
fjárhagslegum rekstri, áætlunargerð og eftirfylgni með áætlunum og þátttöku í nýsköpun á sviði fjármála. Um er að ræða spennandi 
starf þar sem viðkomandi gefst tækifæri til að þróa og innleiða nýja ferla og bæta vinnulag. Fjármálastjóri er staðgengill sviðsstjóra 
skrifstofu forstjóra.

Fjármálastjóri 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði, rekstrarhagfræði eða sambærileg menntun   

er skilyrði

• Marktæk reynsla af fjármálastjórnun og bókhaldi

• Þekking og reynsla af opinberum rekstri og lögum um opinber fjármál er kostur

• Þekking og reynsla af Oracle bókhaldskerfi ríkisins er kostur

• Góð tölvufærni og þekking, s.s. í Excel er skilyrði 

• Góð færni til að greina gögn og finna lausnir  

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 

• Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hóp 

• Metnaður, skipulagshæfileikar og geta til að hafa yfirsýn og umsjón með verkefnum

• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu og riti

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með reikningsskilum og fjárstýringu 

• Umsjón með áætlanagerð og skýrslugerð um 
fjárhagsstöðu

• Gerð greiðsluáætlana og eftirlit með kostnaði

• Fjárhagslegar greiningar og gerð kostnaðarmata 

• Úrvinnsla tölulegra upplýsinga fyrir stjórnendur

• Innleiðing nýrra verkefna og verklags

• Eftirlit með framkvæmd samninga

• Yfirumsjón með verkbókhaldi

Þjóðskrá Íslands hefur tvær starfsstöðvar, á Akureyri og í Reykjavík. Starfið getur verið staðsett á báðum stöðum.

www.skra.is
www.island.is

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks 
og fyrirtækja í samfélaginu og gæta upplýsinga 
um réttindi þeirra og eignir. Við sinnum því með 
því að safna, varðveita og miðla upplýsingum um 
fólk, mannvirki og landeignir. Innan starfssviðs 
Þjóðskrár Íslands er rekstur fasteignaskrár og 
þjóðskrár, útgefið fasteignamat og brunabótamat, 
rekstur island.is og umsjón með útgáfu vegabréfa.

Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti 
og góða samvinnu sem er undirstaða góðrar 
þjónustu. Við teljum eftirsóknarvert að fá til liðs 
við okkur þá sem vilja starfa í anda gilda okkar um 
virðingu, sköpunargleði og áreiðanleika.  
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Um er að ræða fullt starf og laun samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna. Umsóknarfrestur er til og með 1. maí 2019.

Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf. Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. 
Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Sigrún Stefánsdóttir sviðsstjóri, 
netfang iss@skra.is eða Guðrún Hrönn Hilmarsdóttir, netfang ghh@skra.is

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

Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum. 
Við nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að verða betri í dag en í gær. 



kopavogur.is

Kópavogsbær óskar eftir eftirlitsmanni eigna. Starfið felst í að annast viðhald á félagslegum íbúðum 
Kópavogsbæjar ásamt viðhaldi annarra eigna í samráði við deildarstjóra. 

Starfssvið 
· Annast daglegt viðhald félagslegra íbúða Kópavogsbæjar
· Samskipti við íbúa vegna viðhalds íbúða.
· Annast viðhald annarra mannvirkja í samráði við deildarstjóra.
· Vinnur kostnaðar- og viðhaldsáætlanir.
· Annast úttektir á almennu leiguhúsnæði.
· Sér um skráningu gagna í skjalakerfi.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Reynsla af byggingar- og viðhaldsframkvæmdum.
· Iðnmenntun sem nýtist í starfi, sveins- og meistararéttindi æskileg.
· Framhaldsmenntun á háskólastigi æskileg.
· Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
· Góð almenn tölvukunnátta.
· Þekking í skjalavistunarkerfi ONE æskileg.
· Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttafélags.

Konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt í gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Gunnar Már Karlsson deildarstjóri í síma 441-0000 eða tölvu-
pósti gunnarka@kopavogur.is.

Eftirlitsmaður eigna 
óskast á umhverfissvið

Lyfjafræðingur óskast

Hjá Lyfjaveri starfar stór og góður hópur lyfjafræðinga 
ásamt fjölda annarra starfsmanna. 

Verkefni eru fjölbreytt og starfa lyfjafræðingar  
eftir breytilegu plani. 

Almennur vinnutími er 8:30-16:30  
og einhverja daga til kl 18.

Lyfjaver rekur vélskömmtun lyfja, apótek og heilsuverslun, 
lyfjaheildsölu og sinnir þjónustu við heilbrigðisstofnanir 

um land allt.

Lyfjaver óskar eftir að ráða lyfjafræðing til fjölbreyttra starfa 
hjá fyrirtækinu. 

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af starfi í apóteki.  

Viðkomandi þarf að vera samviskusamur, nákvæmur og 
skipulagður  ásamt því að geta unnið undir álagi. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2019  
og óskast umsóknir með ferilskrá sendar á  

atvinna@lyfjaver.is. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf 1. september eða fyrr.

Nánari upplýsingar veitir Hákon Steinsson, fram-
kvæmdastjóri, í síma 847 7767 eða hakon@lyfjaver.is.

Job.is
Þú finnur draumastarfið á

Leitum að öflugu starfsfólki til eftirlitsstarfa

Eftirlit með byggingaframkvæmdum
Byggingarsvið leitar að byggingarverkfræðingi, 
byggingar  tæknifræðingi eða byggingafræðingi. Um 
er að ræða vinnu við umsjón og eftirlit bygginga-
framkvæmda.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í byggingarverkfræði, 

byggingartæknifræði eða byggingafræði
• Meira en 3ja ára starfsreynsla af umsjón og eftirliti 

með byggingaframkvæmdum
• Iðnmenntun og byggingarstjóraréttindi eru kostur
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
• Reynsla af notkun teikniforrita, t.d. AutoCad og 

Revit er kostur
• Góð kunnátta í Excel og Word
• Gott vald á íslensku og ensku 

Eftirlit með samgöngu- og veituframkvæmdum
Samgöngu- og umhverfissvið leitar að verkfræðingi, 
tæknifræðingi eða jarðfræðingi. Um er að ræða vinnu 
við umsjón og eftirlit samgöngu- og veitu framkvæmda.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í byggingarverkfræði, 

byggingartæknifræði, jarðverkfræði eða jarðfræði
• Meira en 3ja ára starfsreynsla af umsjón og eftirliti 

með samgöngu- og veituframkvæmdum.
• Iðnmenntun og byggingarstjóraréttindi eru kostur
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
• Reynsla af notkun teikniforrita, t.d. AutoCad og 

Civil 3D er kostur
• Góð kunnátta í Excel og Word
• Gott vald á íslensku og ensku

Vegna aukinna verkefna leitum við að öflugu starfsfólki til að starfa við eftirlit með ýmis konar framkvæmdum. 
Við höfum áhuga á jákvæðum einstaklingum sem hafa metnað, sýna frumkvæði í starfi og eiga auðvelt  með 
að vinna með öðrum.

Verkís er öflugt og framsækið ráðgja-
far fyrirtæki sem býður fyrsta flokks 
þjónustu á öllum sviðum verkfræði.

Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að 
fjöl breyttum og krefjandi verkefnum á 
Íslandi og erlendis.

Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál og öllum umsóknum verður 
svarað.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
um að sækja um á ráðningarvef Verkís 
(umsokn.verkis.is) fyrir 14. apríl n.k.

Ofanleiti 2 I verkis@verkis.is I 422 8000
Nánari upplýsingar veitir 
Elín Greta Stefánsdóttir mannauðsstjóri, egs@verkis.is



FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Fjarðabyggðarhafnir
Verkefnastjóri 
framkvæmdasviðs
 
Starfið er á framkvæmdasviði og ber starfsmaður 
ábyrgð gagnvart sviðsstjóra framkvæmdasviðs á 
verkefnum sem honum eru falin. Í starfinu felst umsjón 
og ábyrgð á skilgreindum verkefnum sem tengjast 
starfsemi  þjónustu- og framkvæmdamiðstöðvar.  Vinna 
við stefnumótun hafnarinnar og áætlunargerð er snýr 
m.a. að gæðamálum, hafnarvernd, verndaráætlun, 
öryggismálum, viðbragðsáætlunum, umhverfismálum 
o.fl., samkvæmt fyrirmælum hafnarstjóra sem ber 
ábyrgð á þessum verkefnum samkvæmt 
hafnarreglugerð.  Umsjón með að fyrirspurnum og 
erindum til hafnarstjórnar og eftirfylgni ákvarðana 
hennar.
 
Helstu verkefni:  
· Ábyrgð og umsjón með skráningu skipakoma, 
  vöruflutningum, aflaskráningu, álagningu gjalda og 
  gerð reikninga.
· Skipulagning og umsjón öryggismála, hafnarverndar 
  og mengunarva Fjarðabyggðahafna.
· Yfirumsjón með þjónustu hafnarstarfseminnar
· Umsjón með fyrirspurnum og erindum til 
  hafnarstjórnar og eftirfylgni ákvarðana.
· Gerð fjárhags- og starfsáætlunar Fjarðabyggðahafnar.
 
Hæfiskröfur
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
· Umfangsmikil reynsla af rekstri eða stjórnun.
· Framhaldsháskólanám er æskilegt.
· Góð tölvukunnátta.
· Vigtarréttindi æskileg.
· Bílpróf er nauðsynlegt.
· Góð málakunnátta, íslenska og enska.
· Sjálfstæði í vinnubrögðum.
· Frumkvæði og skipulagshæfni.
· Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
· Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli.
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands 
Íslenskra Sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um 
stöðuna.  Starfið er þegar laust og gott ef viðkomandi 
getur hafið störf með stuttum fyrirvara.
 
Allar frekari upplýsingar veitir Marinó Stefánsson, 
framkvæmdsviði, í síma 470 9000.  Sótt er um starfið á 
ráðningarvef Fjarðabyggðar 
https://starf.fjardabyggd.is/storf/Default.aspx

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 2019.
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ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á

Spennandi dagvinnustarf fyrir 
hjúkrunarfræðing
Starfið felst aðallega í að standa aðgerðir á skurðstofum, frágangi og meðhöndlun á verkfærum 
og umönnun sjúklinga. Starfið er mjög fjölbreytt í hröðu umhverfi. Starfið fer fram á dagvinnutíma 
alla virka daga og starfshlutfall er 80–90%. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • BS-próf í hjúkrunarfræði 

 • Reynsla af vinnu á skurðstofu eða sérmenntun í skurðhjúkrunarfræði er kostur

 • Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingi með góða nærveru

 • Starfið hentar vel fyrir þau sem eru skipulögð og þrífast í hröðu og fjölbreyttu umhverfi

Um okkur
Hjá Læknastöðinni í Orkuhúsinu starfa rúmlega 50 manns og sérhæfing okkar er bæklunar- 
lækningar. Árlega leita til okkar rúmlega 20.000 einstaklingar og við gerum um 5.000 aðgerðir á ári. 
Við leggjum metnað okkar í að veita sem besta þjónustu og bjóðum upp á líflegt og gefandi 
starfsumhverfi.

Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir framkvæmdastjóri í síma 520 0100. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2019. 

Umsókn með starfsferilskrá og kynningarbréfi sendist á dagnyj@orkuhusid.is 

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Allar umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því þær berast en eftir þann tíma er þeim eytt. 
Haft verður samband við umsækjendur ef fleiri störf losna á tímabilinu. 

Ráðgjafar okkar búa  
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– erum við með réttu
manneskjuna
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Mannauðsstjóri
Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að ráða mannauðsstjóra í fullt starf. Mannauðsstjóri starfar á skrifstofu forstjóra og heyrir 
beint undir forstjóra stofnunarinnar. Í boði er krefjandi starf í góðu starfsumhverfi. Ráðið verður í starfið frá 1. ágúst 2019 eða eftir 
nánari samkomulagi.

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

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2019.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Sjúkratrygginga: www.sjukra.is/starf. Umsóknum þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá. Þess er jafnframt óskað að umsækjendur lýsi hæfni sinni til starfsins í sérstöku kynningarbréfi. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar niðurstaða um ráðningu liggur fyrir. Ráðning tekur mið af jafnréttisáætlun stofnunarinnar. 
Umsókn gildir í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Freyr Halldórsson, mannauðsstóri,  
í gegnum tölvupóst (freyr.halldorsson@sjukra.is) eða í síma 515-0012.

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Helstu verkefni
• Yfirumsjón með mannauðsmálum og þróun mannauðsstefnu
• Ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna um mannauðstengd 

málefni
• Umsjón með ráðningarferli og starfslokum
• Kjaramál og launasetning
• Úrvinnsla starfsmannamála
• Umsjón og viðhald jafnlaunakerfis
• Túlkun kjarasamninga og gerð stofnanasamninga
• Yfirumsjón með starfsþróun og fræðslumálum
• Umsýsla mannauðsmælikvarða

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi og meistarapróf á sviði 
 mannauðsstjórnunar eða vinnusálfræði
• Umtalsverð þekking og reynsla af mannauðsmálum
• Þekking á opinberri stjórnsýslu og kjarasamningum æskileg
• Þekking á mannauðskerfi ríkisins (Orra) er kostur
• Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar
• Skipulagshæfni, frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, endurhæfingard. Grensási Reykjavík 201904/788
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild K1 Reykjavík 201904/787
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild K2 Reykjavík 201904/786
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild L3 Reykjavík 201904/785
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta/lungna/augnskurðd. Reykjavík 201904/784
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gjörgæsludeild Hringbraut Reykjavík 201904/783
Hjúkrunarfræðingur/dagvinna Landspítali, göngudeild þvagfæra Reykjavík 201904/782
Hjúkrunarfræðingur/dagvinna Landspítali, göngud. meltingasjúkd. Reykjavík 201904/781
Sjúkraliði, sumarafleysing Landspítali, Vífilsstaðir hjúkrunardeild Garðabær 201904/780
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Landspítali, Vífilsstaðir hjúkrunardeild Garðabær 201904/779
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Landspítali, Vífilsstaðir hjúkrunardeild Garðabær 201904/778
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201904/777
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gjörgæsludeild Fossvogi Reykjavík 201904/776
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, krabbameinslækningad. Reykjavík 201904/775
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201904/774
Hjúkrunarfræðingur/dagvinna Landspítali, blóð-/krabbameinslækn. Reykjavík 201904/773
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201904/772
Sjúkraliði Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201904/771
Hjúkrunarfræðingur/dagvinna Landspítali, göngudeild lyflækninga Reykjavík 201904/770
Hjúkrunarfræðingur/dagvinna Landspítali, dagdeild lyflækninga Reykjavík 201904/769
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201904/768
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201904/767
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngud. lungnasjúkdóma Reykjavík 201904/759
Starf á birgðastöð Landspítali Reykjavík 201904/758
Sérfræðilæknir Landspítali, svæfinga-/gjörgæslulækn. Reykjavík 201904/757
Sérfræðilæknir Landspítali, kvenlækningateymi Reykjavík 201904/756
Næringafræðingur, sumarafl. Landspítali, næringarstofa Reykjavík 201904/755
Næringafræðingur Landspítali, næringarstofa Reykjavík 201904/754
Hjúkrunarfræðingur/næturvaktir Landspítali, endurhæfingad. Grensási Reykjavík 201904/753
Deildarlæknar Landspítali, bráðamóttaka Reykjavík 201904/752
Sérfræðilæknir Landspítali, bráðadeild Reykjavík 201904/751
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari Landspítali, göngudeild húð-/kynsjúkd. Reykjavík 201904/750

AUGLÝSING UM STYRKI 
HAGÞENKIS 2019 

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, auglýsir 
eftir umsóknum um eftirtalda styrki: 

Starfsstyrkir til ritstarfa
Til úthlutunar eru 15.000.000.- kr. 

Starfsstyrkir vegna handritsgerðar fræðslu- og heimildarmynda
Til úthlutunar eru 3.000.000.- kr. 

Ferða- og menntunarstyrkir fyrir félagsmenn Hagþenkis 
Til úthlutunar á vorönn eru 2.000.000.- kr.

Umsóknarfrestur til 26. apríl kl. 13.

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur og rafræn umsóknar-
eyðublöð eru á heimasíðu félagsins: www.hagthenkir.is
Umsækjendur fá rafræna staðfestingu í tölvupósti og kennimark 
umsóknarinnar. Það gildir sem kvittun og gefur færi á að lagfæra 
eða breyta umsókninni þar til umsóknarfresti lýkur. 

Hagþenkir, Þórunnartúni 2. 105. Rvk. Sími 551-9599/ hagthenkir@
hagthenkir.is 

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna   
Þórunnartún 2, 2 hæð. Skrifstofa nr. 7. 105 Reykjavík / Sími 551-9599  
www.hagthenkir.is / hagthenkir@hagthenkir.is 

Borun vinnsluholu LA-17  
á Laugum í Súgandafirði 

Útboðið felur í sér borun á 1.100 – 1.200 metra djúpri  
vinnslu holu með 400 metra langri fóðringu. 

Verkinu skal að fullu lokið 27. september 2019 

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Orkubús Vestfjarða, 
Stakkanesi 1, Ísafirði frá og með 3. apríl og verða þau 
afhent á rafrænu formi. Einnig er hægt er að panta gögnin 
í netfangi hb@ov.is 

Tilboðum skal skila á sama stað í síðasta lagi þann  
24. apríl 2019, kl. 11:00, þar sem þau verða opnuð og  
lesin upp. 

Orkubú Vestfjarða ohf.

Útboð

Ásafl ehf. óskar eftir að ráða öflugan og 
áhugasaman einstaking í sölu og þjónustu

Þarf að hafa góða íslensku, ensku og tölvukunnáttu 
ásamt brennandi áhuga og þekkingu á vélbúnaði og 

tæknilausnum. 
Vélfræðimenntun væri kostur en ekki skilyrði.  

Skemmtilegt starf þar sem réttur aðili getur fengið 
tækifæri til að byggja upp sitt framtíðarstarf.

Upplýsingar veitir Örn H. Magnússon.
orn@asafl.is

Sölumaður
búnaðar fyrir sjávarútveg og verktakastarfsemi

ÁSAFL
Ásafl ehf.  
Hjallahrauni 2 220 Hafnarfirði

Sími: 562 3833
Opið 8:30 - 17 virka daga
asafl@asafl.is asafl.is
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ÚTBOÐ

Garðabær óskar eftir tilboðum í stækkun 

og endurbætur á leikskólanum 

Kirkjubóli við Kirkjulund 1 í Garðabæ.

Verkinu verður áfangaskipt en um er að 
ræða nýja viðbyggingu  um 80 m2 að 
grunnfleti með útveggjum úr forsteyptum 
steypueiningum, viðbygging skilast 
fullbúin með innréttingum  ásamt 
endurinnréttingu á eldri hluta skólans alls 
um 462 m2.

Tilboðum skal skilað á Bæjarskrifstofu 
Garðabæjar fyrir kl. 14:00  fimmtudaginn 

2. maí 2019.  Þar sem þau  verða opnuð í 
viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Verkinu skal skilað fullbúnu til verkkaupa 
þann 29. nóvember 2019.

Útboðsgögn verða aðeins afhent rafrænt 
gegn skráningu á vef Garðabæjar: 
www.gardabaer.is frá og með miðvikudegi 
10. apríl 2019.

GARDGARDRDRDGARDABAABAEABAEAABA R.ISR.IR ISR.ISR.IS

Sími 528 9000    •    www.rarik.is

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 19010
 RARIK    
    

     

Útboðsgögn er hægt að sækja 
án greiðslu á vef RARIK

www.rarik.is/utbod-i-gangi
frá og með mánudeginum

8. apríl 2019.

Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK, 
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir kl. 

14:00, þriðjudaginn 23. apríl 2019. 
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist 

þeirra bjóðenda, sem óska að  
vera viðstaddir.

ÚTBOÐ

LEIK-, GRUNNSKÓLI 
OG TÓNLISTARSKÓLI- 

HÖNNUNARÚTBOÐ

Fasteignafélag Árborgar óskar eftir tilboðum frá 
áhugasömum og hæfum ráðgjöfum í hönnun nýbyg-
gingar fyrir leik- og grunnskóla ásamt tónlistarskóla í 
Björkurstykki á Selfossi. Fyrir liggur tillaga að deili- 
skipulagi um 28.690 m² grunn- og leikskólalóð. Gert er 
ráð fyrir að byggður verði skóli fyrir um 700 börn á  
aldrinum 1 – 15 ára og um 100 starfsmenn. Áætluð 
endanleg stærð byggingarinnar er um 10.660 m² brúttó 
á tveimur hæðum. Gert er ráð fyrir að skólinn verði 
byggður í nokkrum áföngum á nokkurra ára tímabili. 
Áætluð stærð 1. áfanga byggingarinnar er um 3.900 m².
Markmiðið er að byggja hagkvæman og vel útfærðan 
skóla sem mætir þörfum metnaðarfulls skólastarfs.

Fasteignafélag Árborgar óskar eftir tilboðum frá  
hönnunarhópum sem samanstanda af eftirfarandi 
faghönnuðum:

• Arkitektum,
• Verkfræðihönnuðum, 

- Burðarvirki, lagnir, loftræsing, rafkerfi, 
   lýsingarhönnun

• Landslagsarkitektum,
• Ráðgjöfum í brunahönnun,
• Ráðgjöfum í hljóðvist.

Samkvæmt áætlun skal fullnaðarhönnun 1. áfanga lokið 
í júní 2020 en útboð jarðvinnu skal fara fram í maí 2020.

Útboðsgögn á USB lykli verða afhent hjá Verkís, Ofan-
leiti 2, 103 Reykjavík frá og með föstudeginum 5. apríl 
2019.

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en föstudag-
inn 10. maí kl. 11:00 og verða þau þá opnuð að viðstöd-
dum þeim bjóðendum sem þess óska.

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

Ráðningarþjónusta

S
s
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Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar 
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Gróðrarstöðin Lambhagi ehf. óskar eftir að ráða umsjónarmann nýrrar gróðrarstöðvar sem 
er í uppbyggingu í Lundi í Mosfellsdal.

Um er að ræða fullt starf til framtíðar og mun viðkomandi hafa umsjón með framleiðslu á 
salati í stöðinni.

Starfssvið Hæfniskröfur

• Umsjón og ábyrgð á gróðrarstöð
• Umsjón með starfsfólki gróðrarstöðvar
• Skipulagning daglegra starfa og verkefna
• Almenn störf í gróðrarstöð

• Menntun á sviði garðyrkjufræði, 
 landbúnaðarverkfræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af vinnu við lokuð ræktunarkerfi kostur
• Metnaður og frumkvæði í starfi
• Rík ábyrgðakennd, skipulögð vinnubrögð og
 góð hæfni í mannlegum samskiptum

Framleiðslustjóri garðyrkjustöðvar

Í Lundi eru tvö lítil hús sem fyrirtækið hefur umráð yfir og mun viðkomandi 
starfsmaður eiga möguleika á að hafa búsetu í öðru þeirra ásamt fjölskyldu sinni ef 
svo ber undir.
Gróðrarstöðin Lambhagi ehf. var stofnuð árið 1979 og er stærsti framleiðandi og 
seljandi á fersku salati og kryddjurtum á Íslandi.

ÚTBOÐ

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Hverfisgata endurgerð. Ingólfsstræti - Smiðjustígur, 
útboð nr. 14442.

• Ægisborg endurgerð lóðar 2019 1. áfangi – Jarðvinna, 
útboð nr. 14443.

• Smáhýsi fyrir Velferðasvið, EES útboð nr. 14501.

• Hverfið mitt 2019 – vestur og austurhluti. Útboð 1 
Hjólabrautir, útboð nr. 14502.

• Hverfið mitt 2019 – vestur og austurhluti. Útboð 2 
Fjölnota hreysti og klifursvæði,  útboð nr. 14503.

• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2019. Eftirlit, útboð 
14495.

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

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn

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.
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LAUGAVEGUR – TÆKIFÆRI 
Vel staðsett 165 fm. atvinnuhúsnæði á eftirsóttum stað á 
Laugaveginum. Staðurinn er á neðstu hæð/kjallara sem 
skiptist í veitingahús 98,1 fm, vörugeymsla í bakhúsi 26,9 
fm og starfsmannaaðstöðu 37 fm samtals 162 fm.

Vínveitingarleyfi og leyfi til reksturs veitingahúss í flokki II 
í húsnæðinu.

Frekari upplýsingar: info@vy.is

ÓSKAST TIL LEIGU

EMBÆTTI LANDLÆKNIS
LEIGUHÚSNÆÐI

20962 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
skrifstofuhúsnæði á höfuð-borgarsvæðinu fyrir Embætti 
landlæknis.Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu til 10 ára, full-
búið til notkunar, án lauss búnaðar. Embætti landlæknis er 
stjórnsýslu- og eftirlitsstofnun á sviði heilbrigðisþjónustu og 
lýðheilsu sem ætlað er að stuðla að heilbrigði landsmanna 
með margvíslegum hætti. Embætti landlæknis þarf að vera 
staðsett á höfuðborgarasvæðinu og kostur að húsnæðið sé 
í nálægð við helstu samstarfsaðila.  Gerð er krafa um gott 
aðgengi þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi. 
Húsrýmisþörf er áætluð um 1480 fermetrar. Húsnæðið er 
hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði.  

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður 
að uppfylla við afhendingu verða aðgengilegar á heimasíðu 
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is þriðjudaginn 9. apríl  2019.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu 
og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20962 skulu sendar á net-
fangið www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef 
Ríkiskaupa. 
Fyrirspurnarfrestur rennur út miðvikudaginn 17. apríl en 
svarfrestur er til og með 26. apríl 2019.

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík, eigi síðar en kl. 14:00 þriðjudaginn 30. apríl 2019.

Merkja skal tilboðin; nr. 20962– Embætti landlæknis - 
Leiguhúsnæði. 

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. lið 1. mgr.  
11. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftir-
farandi upplýsingar:

• Afhendingartíma húsnæðis
• Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis og tillögutei-

kningar
• Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu 
• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
• Húsgjöld
• Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
• Tilvísun í gildandi aðalskipulag
• Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að 

hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um 
að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en 
skrifað er undir leigusamning.

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

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Atvinnuhúsnæði til sölu í heilu 
lagi eða í 2-4 hlutum. Eignin er 
á öllunum í afnar rði.  
Lóðin er 5108,9 fm að stærð. 
Afhending er í júní/júlí 2019. 
Húsið er samtals 1370 fm að 
stærð og greitt hefur verið fyrir  
byggingarrétt fyrir allt að 800 fm 
til viðbótar. Lóðin verður girt af  
að hluta og malbikuð.

Verð :

380 millj.

Einhella 3
221 Hafnar rði

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Gistihús .  Heimili . Íbúðir

Fjársterkur aðili leitar að gistihúsi 

Staðsetning nánast hvar sem er  
á höfuðborgarsvæðinu.
 
Verðhugmyndir 150-200 millj.

DALPRÝÐI 13 – EINBÝLI Í GARÐABÆ
Opið hús mánudaginn 8. apríl milli kl. 17:30 og 18:15

Glæsilegt 312 fm. einbýlishús á þremur pöllum við Dalprýði 
í Garðabæ. Fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi. Húsið 
er heilklætt með læstri Zink klæðningu frá Blikksmiðjunni 
Vík. Vandaðar hurðir og Rayners álgluggar með solstop 
speglagleri. Arkitekt hússins er Pálmar Kristmundsson sem 
hannaði það með tilliti til náttúru og umhverfis.   
Verð mkr. 149,7

Gunnar Sv. Friðriksson 
löggiltur fasteignasali

S: 842 2217 s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ HÚS sunnudag 7. apríl kl. 13.30-14.00

Árland 6    108 Reykjavík

Verð: 127.000.000

Mjög vel staðsett einbýlishús á einni hæð á  stórri og fallegri lóð 
neðarlega í Fossvoginum. Eignin er skráð skv f.m.r 262,1 fm og að 
auki er 31fm sólskáli sem var byggður árið 2000 og er ekki inni í 
skráðum fermetrafjöld. 

Húsið er teiknað af Gunnari Hansen arkitekt og byggingarár er 
1971. Gólfsíðir gluggar, stórar og bjartar stofur, fallegur arinn, þrjú 
salerni og fjögur svefnherbergi er meðal þess sem einkenna húsið. 
Garðurinn er stór, gróinn og skjólgóður með verönd og heitum potti. 

Frábær staðsetning, húsið stendur við óbyggt svæði að hluta og 
örstutt er út í fallegar gönguleiðir í Fossvoginum og alla þjónustu. 
Eignin þarfnast viðhalds. 

Herbergi: 7   |   Stærð: 293 m2

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Hafdís 
löggiltur

fasteignasali

820 2222
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Með þér alla leið

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

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

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

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

Innréttingar eru allar hannaðar af 
Hönnu Stínu innanhúsarkitekti

Stutt er í alla þjónustu að Fitjum. 

Stapaskóli, einn glæsilegasti leik-og
grunnskóli landsins er að rísa í þessu

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

verð frá: 29,9 millj. til 39,9 millj.

Dalsbraut 26-28-30
Dalsbraut er á góðum stað í ytri Njarðvík þar sem stutt er
út á braut og akstur til Hafnarfjarðar er einungis um 20 mín

OPIÐ HÚS
laugardaginn 6. apríl kl. 13:00 – 14:00

 Vandaðar íbúðir á frábæru verði
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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 fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Garðar Hólm 
Birgisson
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

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

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

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi
S: 823-4969

Sólveig  
Regína Biard
Skjalavinnsla, 
S: 869-4879

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 
13:00 – 13:30
Rúmgott og mikið endurnýjað 80,7 fm 
3ja herbergja parhús með suðurgarði. 
Gott geymsluloft er yfir eigninni sem 
ekki er inni í fermetratölu eignar. 
Leyfilegt er að byggja skv. deiliskipu-
lagi tvíbýli á lóðinni eða í heild 269,5 
fm vegna stærðar lóðar og eru því 
stækkunar möguleikar upp á 188,8 
fm. Nánari upplýsingar veitir Kristján 
Baldursson í síma 867-3040, kristjan@
trausti.is  Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 8. APRÍL 
KL. 18:00 – 18:30
Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð 
með sérinngang auk bílskúrs á neðri 
sérhæð í góðu tvíbýlishúsi.
Eignin er skráð alls 118,4 fm, þar af er 
bílskúrinn 31,3 fm. Sólpallur og heitur 
pottur er á sérafnotarétt eignarinnar. 
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg 
G. Sveinbjörnsdóttir í síma 899-5949, 
gudbjorg@trausti.is
Verð: 45,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 9. APRÍL 
KL. 17:00 - 17:30 
Falleg og björt 155,3 fm íbúð á tveimur 
hæðum. Hluti efri hæðar er undir súð 
svo gólfflötur er stærri en uppgefin 
fermetratala. Í dag eru í eigninni 3 
svefnherbergi en gert er ráð fyrir 
tveimur í viðbót og auka baðherbergi 
í ókláruðu rými á rishæð. Tvennar 
svalir. Eign sem býður upp á mikla 
möguleika.
Nánari upplýsingar veitir Styrmir Þór 
Sævarsson í síma 846-6568, styrmir@
trausti.is  Verð: 54,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN  
10. APRÍL KL. 17:30 – 18:00
Einstaklega fallegt og rúmgott 3ja 
til 4ra herbergja 80 fm raðhús á 
einni hæð með góðum sólpalli við 
Smáraland á Selfossi. Geymsluloft 
er yfir allri eigninni sem ekki er inni í 
fermetratölu eignarinnar. Eign þar sem 
hver fermeter nýtist vel. 
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg 
G. Sveinbjörnsdóttir í síma 899-5949, 
gudbjorg@trausti.is
Verð: 35,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sogavegur 140 – 108 Reykjavík Álfaberg 24 – 221 Hafnarfjörður

Jöklasel 21 – 109 Reykjavík Smáraland 17 – 800 Selfoss

LD
GINN

:00 – 18:30 – 18:30
Rúmgóð og björt 3ja herberóð og björt 3ja herber
með sérinngang auk bílskúrérinngang auk bílskúr
sérhæð í góðu tvíbýlishúsi.ð í góðu tvíbýlishúsi.
Eignin er skráð alls 118,4 fm, er skráð alls 118,4 fm
bílskúrinn 31,3 fm. Sólpallur obílskúrinn 31,3 fm. Sólpa
pottur er á sérapottur er á s

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
50M

FYRIRTÆKI

CAFE RIIS 510 HÓLMAVÍK

STÆRÐ: 265.7m2

VEITINGA- OG VEISLUÞJÓNUSTA

HÉÐINN BIRNIR                          848 4806

VERÐ:
46.9M

ÍBÚÐ

GRENIMELUR 43 107 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 87m2

GLÆSILEG OG MIKIÐ ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Mán. 8. apríl frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
87.9M

ENDARAÐHÚS

AFLAGRANDI 6 107 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 167.3m2

FALLEGT ENDARAÐHÚS Í VESTURBÆNUM

ÚLFAR 897 9030 og BÖÐVAR 660 4777

Opið hús Sun. 7. apríl. frá kl. 15:00-15:30

VERÐ
TILBOÐ

6 ÍBÚÐA HÚS

HEIL HÚSEIGN - 6 ÍBÚÐIR 300 AKRANES

GÓÐIR TEKJUMÖGULEIKAR 543m2

LANGTÍMA LEIGUSAMNINGUR

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882
VERÐ:
129M

ÍBÚÐ

VATNSSTÍGUR 20-22 101 REYKJAVÍK

STÆÐI Í BÍLASKÝLI - FALLEGT ÚTSÝNI

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

3 HERBERGI 174m2

Opið hús Þri. 9. apríl frá kl. 17:30-18:00



ÁLALÆKUR
Opið hús laugardaginn
6 apríl kl. 15:00-16:00

Kristján 696-1122
kristjan@fastlind.is stefan@fastlind.is

Stefán 892-9966

löggiltur leigumiðlarilöggiltur fasteignasali

Íbúðirnar eru þriggja herbergja og eru frá 78,5 til 81,3 fm.
Fjórar íbúðir eru í hverju húsi og eru allar íbúðir með sérinngangi.

Íbúðir efri hæða eru með 13,7 fm svölum og íbúðir neðri hæða

eru með jafn stóran afnotarétt.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar

með parketi. Gólfhiti í öllum íbúðum.

Fyrstu íbúðir afhendast

í maí 2019. Verð frá

33.400.000kr - 33.900.000kr.

18, 20, 22 og 28

m.
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Húsið stendur á fallegum stað við Kirkjustræti 2 og er friðað að utan. Heimild er til 
að reka þar gistiheimili. Húsið er teiknað af Einari Erlendssyni byggt árið 1916 og 
er 1405,4 fm að stærð og skiptist í kjallara þrjár hæðir og rishæð. Húsið er skráð 
gistiheimili í þjóðskrá.  

HERKASTALINN ER EITT MERKASTA OG 
SÖGUFRÆGASTA HÚS REYKJAVÍKUR

TIL SÖLU EÐA LEIGU
55 HERBERGJA HÓTEL Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI

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

Um er að ræða heildareignin við Valhallarbraut 761 í Reykjanesbæ - samtals 2.930 fm. 
Í húsinu sem er skráð gistiheimili eru í dag alls 55 stór herbergi á tveimur hæðum. 
Mögulegt væri að fjölga í 60-65 herbergi. Hvert herbergi er með baðherbergi og sum með 
sér svefnherbergi. Herbergin eru búin húsgögnum að hluta og er stærð 29 fm til 46 fm.  
 

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

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

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

KRISTNIBRAUT 51
113 REYKJAVÍK

Rúmgóð og vel skipulögð 142,8 fm 4ra herb. endaíbúð með sér 
inngangi. Tvennar svalir til suðurs og austurs. 62,9 m
Opið hús miðvikudaginn 10. apríl milli kl. 17:00  og 17:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

MOSAGATA 2 - URRIÐAHOLT
210 GARÐABÆR

Nýjar fullbúnar útsýnisíbúðir. Granít borðplötur, Axis innréttingar, 
vönduð gólfefni, gott skipulag. Skilalýsing á skrifstofu.
AÐEINS 3 ÍBÚÐIR EFTIR  Verð frá 51,9 m. 
Opið hús sunnudaginn 7. apríl milli kl. 12:00  og 12:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

ÓÐINSGATA 4
101 REYKJVAVÍK

82,4 fm. sjarmerandi 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í fallegu gömlu 
húsi í hjarta miðborgarinnar. Einstakt útsýni er úr íbúðinni að 
Hallgrímskirkju annars vegar og hins vegar til vesturs m.a. yfir 
Snæfellsjökul. V. 45,6 m
Opið hús sunnudaginn 7. apríl milli kl. 17:00  og 17:30
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

SKEIÐARVOGUR 29
104 REYKJVAVÍK

158 fm. góð 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum á 
fjölskylduvænum stað í Vogahverfi. Sérinngangur. Fjögur 
svefnherbergi. Skjólsæll garður. Bílskúr í sérstæðu þriggja skúra 
húsi. Stutt í alla helstu þjónustu.   V.68,5 m 
Opið hús laugardaginn 6. apríl milli kl. 16:00  og 16:30
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

NAUSTABRYGGJA 13
110 REYKJAVÍK

Falleg 102,1 fm. 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum í snyrtilegu 
lyftuhúsi ásamt stæði í lokuðu bílastæðahúsi. Skjólgóðar 
suðursvalir. Íbúðin er á fjórðu og efstu hæð. V. 40,9 m
Opið hús sunnudaginn 7. apríl milli kl. 15:00  og 15:30 
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

FROSTAFOLD 23
112 REYKJAVÍK

59,4 fm. 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu 6 íbúða fjölbýli. 
Stórar og góðar svalir.  V. 31,9 m 
Opið hús sunnudaginn 7. apríl milli kl. 16:00  og 16:30
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

VÍÐIHVAMMUR 28
200 KÓPAVOGUR

Gott 240 fm einbýlishús með tveimur íbúðum í suðurhlíðum 
Kópavogs. Sér inngangur er í báðar íbúðir en einnig er hægt að 
ganga á milli hæða. Tilboð
Opið hús laugardaginn 6. apríl milli kl. 13:00  og 13:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

Góð 81.9 fm 3ja herb. íbúð á jaðhæð.  Parket á gólfum, baðher-
bergi með sturtu.  Eldhúsið er með viðarinnréttingu. V. 42,9 m
Opið hús sunnudaginn 7. apríl milli kl. 12:00  og 12:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, 
dadi@eignamidlun.is

ÞÓRSGATA 21
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

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

NÚTÍMALEGT ÍBÚÐARHVERFI Á BESTA STAÐ Í BORGINNI

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna fyrir 
utan votrými. Rut kára innanhúsarkitekt sá um 
að velja samana efni og liti á innréttingum. 
Sér bílastæði í bílageymslu með flestum 
íbúðum.

Verð frá 45,9 m.
Afhending í maí nk.

Garðabær – Lyngás 1

NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Hagkvæmar 3ja og 4ra herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar
eru miðsvæðis í Garðabæ, í göngufæri frá skólum, sundlaug, íþróttasvæði
og verslun. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Efstaleiti 19-27 
Lágaleiti 1-9

Verð frá 28.400.000 kr. / Afhending fyrstu íbúða apríl-maí 2019

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARAÐSTÖÐU AÐ EFSTALEITI 27 SUNNUDAGINN 7. APRÍL, KL. 13.00 -14.00

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ LYNGÁSI 1 SUNNUDAGINN 7. APRÍL, KL. 13.00 -14.00

BJARTAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR MEÐ HAGNÝTU SKIPULAGI

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

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

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

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

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

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

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



Senter

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

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

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

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Senter

Til sölu 3-4 herbergja fullbúnar íbúðir í Úlfarsárdal
Friggjarbrunni 53, opið hús sunnudaginn 7. apríl, Kl. 13:30-14:00

Holtsvegur 2-6 
Opið hús sunnudaginn 7. apríl, Kl. 15:00-15:30

Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal
Skyggnisbraut 4 og 6, opið hús sunnudaginn 7. apríl, Kl. 13:30-14:00

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

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

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

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

lóða og svæða, endurbótum og breytingum á eldra húsnæði. 

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

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

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

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

Aðeins 11 íbúðir 
eftir af 24!

Aðeins9 íbúðir eftir af 64



ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Tökum vel á móti gestum á Klapparstíg 30.

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

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

Senter

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 7. APRÍL - KL. 14:00 - 14:30

Glæsilegar fullbúnar íbúðir á 
Hljómalindarreit frá 29 millj.

4 seldar 
af 14

Nýja íbúðir í 101 frá 29,9millj.



Sóltún 11  

Lambhagavegur 13, Reykjavík. 

Opið hús á  sunnudaginn 7. apríl kl. 16.00 – 16.30. 
VERIÐ VELKOMIN.
Stór og björt 108,7 fm þriggja herbergja íbúð á 2. hæð 
ásamt bílastæði í bílageymslu. Glæsilegt og vel staðsett 
lyftuhús. Sérinngangur af svölum. Óvenju stór parketlögð 
stofa með opnu eldhúsi og stórum suðursvölum. Sér 
þvottaherbergi í íbúð. Aukin hljóðvist. V.  57,9 m.  

Geir sími: 655-9000

Opið hús mánudaginn 8 apríl frá kl. 17.00 til 17.30.  
SÍÐASTA BILIÐ Í HÚSINU AFHENDIST VIÐ KAUPSAMN.  
Nýtt fullbúið 214 fm. atvinnuhúsnæði. Frábær staðsetning, 
framtíðarhverfi við Úlfarsárdalinn. Stórbrotið útsýni, 
svalir með glæsilegt útsýni til vesturs. Húsnæðið er með 
3,8 metra háa innkeyrsluhurð, gengið inn að ofanverðu. 
Möguleiki að stækka milliloftið.   V. 62,9 m.  ‘
Benedikt sími: 661-7788 

Fléttuvellir 25, 221 Hafnarfirði. 

2 íbúðir - Rauðarárstígur 38 

Opið hús á sunnudaginn 7. apríl frá kl. 16.00 – 16.30. 
VERIÐ VELKOMIN.  
Einstaklega fallegt og vel skipulagt 5 herb. 206,8 fm. 
einbýlishús á einni hæð með góðum bílskúr. Björt og vel 
skipulögð eign með góða lofthæð. Á gólfi er parket og 
flísar, vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, hallogenlýsing í 
lofti vönduð blöndunartæki. Björt og vönduð eign sem vert 
er að skoða. V. 88,2 m. 
Benedikt sími: 661-7788 

Opið hús á  Þriðjudaginn 9. apríl kl. 17.30 – 18.00. 
VERIÐ VELKOMIN.
Glæsilegar og mikið endurnýjaðar íbúðir á jarðhæð. Opin 
eldhús við stofur- nýjar og fallegar innréttingar. Innfelld 
lýsing. Flotuð gólf, gólfhiti o.fl. - 3ja herb. v. 38,6 m. og 2ja 
herb. V. 29,3 m. 

Geir sími: 655-9000 

Kleifarsel 57 Rvk. Parhús. 

Tónahvarfi 6 Kópavogi. Atvinnuhúsn.

Opið hús á sunnudaginn 7. apríl kl. 17.00 – 17.30   
VERIÐ VELKOMIN.
Parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr samtals 209,4fm. 
Húsið skiptist í forstofu, gang, stigahol, sex svefnherbergi 
tvö baðherbergi, þvottaherbergi, opið eldhús, tvær stofur 
og geymslur m.a. hluti bílskúrs. V. 74,9 m. 

Geir sími: 655-9000

Opið hús mánudaginn 8 apríl frá kl. 18.00 til 18.30. 
Þrjú fullbúin 204 fm. atvinnuhúsnæði með millilofti, mögu-
leiki á að stækka milliloftið, gengið inn að ofanverðu. Stór-
brotið útsýni, svalir með glæsilegt útsýni til norðvestur. Á 
neðri hæð, þrjú fullbúin 140 fm. og eitt 191 fm. Húsnæðið 
er með 3,8 metra háa innkeyrsluhurð. Frábær staðsetning, 
framtíðarhverfi við Vatnsendahvarf. Verð frá 40,6 - 59,1 m.  
Benedikt sími: 661-7788 

Háaleitisbraut 40

Opið hús á mánudaginn 8. apríl kl. 17.30 – 18. 
VERIÐ VELKOMIN. 
Mjög góð 4 herb. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr, samtals 
132,8 fm í afar vel staðsettu húsi. Samliggjandi stofa 
og borðstofa, vestursvalir, eldhús, 3 svefnherb., 
baðherbergi, hol, bílskúr og sérgeymsla. Stutt er í 
skóla, verslanir, þjónustu, íþróttir og heilsugæslu.
V. 49,7 m. 
Aðalsteinn sími: 896-5865

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Geir Sigurðsson
s: 655-9000
Lögg. fast.

Aðalsteinn Steinþórsson
s: 896-5865
Lögg. fast.

Benedikt Ólafsson
s: 661-7788
Lögg. fast.

Góð sala  

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

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

TANGABRYGGJA 13-15, 110 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 6. APRÍL OG 

SUNNUDAGINN 7. APRÍL MILLI KL 12:30-13:30

Stakfell kynnir til sölu: 
Fallegar íbúðir í nýbyggingu 
að Tangabryggju 13-15 
Íbúðir afhendast fullbúnar með innbyggðum ísskáp, 
uppþvottavél og gólfefnum. Stærð íbúða er frá 
45,2m2–191m2 og eru ýmist svalir eða pallur í séreign. 
Stæði í bílakjallara fylgir flestum íbúðum.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

ERLA DR0FN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149
erla@stakfell.is

Verð frá: 35.5M


