
     Hönnuður
             teiknari
Vegna aukinna verkefna á hönnunarsviði 
leitar Slippurinn á akureyri ehf að 
hönnuði/teiknara. 
Um er að ræða krefjandi starf fyrir metnaðarfullan 
einstakling.

Helstu verkefni:
•	  Þátttaka í hönnun vinnslubúnaðar í fiskvinnslu.
•	  Teikning framleiðsluteikninga.
•	  Frágangur söluteikninga og kynningarefnis.

 naustatanga 2 | 600 akureyri | Sími 460 2900 | slipp@slipp.is | www.slipp.is

fagmennska - metnaður - hagkvæmni

Sótt er um rafrænt á www.slipp.is

Spennandi atvinnutækifæri!
Slippurinn 

akureyri

Þjónustu- og framleiðslufyrirtækið

eHf

Slippurinn leitast við að vera eftirsóknarverður vinnustaður, 
þar sem fyrsta flokks fagleg þekking og þjónustuvilji fara saman.

Markmið mannauðsstefnu fyrirtækisins er að starfsmenn njóti 
jafnréttis og öðlist faglegan þroska í starfi þar sem styrkleikar 

hvers og eins fái notið sín.

umsóknarfrestur til og 
með 25. apríl 2019.

nánari upplýsingar veitir 
kristján Heiðar kristjánsson. 
netfang: khk@slipp.is 
eða í síma: 460 2900

Menntunar- og hæfniskröfur:

Starfsstöð hönnunarsviðs er á Akureyri en 
möguleiki er á að viðkomandi geti verið 
með starfsstöð annarsstaðar á landinu.

•	 Menntun í tækniteiknun eða véliðn- eða 
tæknifræði kostur.

•	 Yfirgripsmikil þekking á AutoCAD og 
Inventor skilyrði.

•	 Hafa gott vald á íslensku og ensku.

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

HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi, svo sem viðskiptafræði 

eða vörustjórnun

• Nákvæmni, þjónustulund og talnagleggni

• Þekking á Navision eða öðrum ERP

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Góð enskukunnátta

• Þekking á SQL er kostur

• Starfsreynsla sem tengist innkaupum og 

birgðastýringu er kostur

HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi, svo sem viðskiptafræði, 

vörustjórnun eða aðfangakeðjustjórnun

• Nákvæmni, þjónustulund og talnagleggni

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Góð enskukunnátta

• Starfsreynsla sem tengist innkaupum og birgðastýringu

• Þekking á Navision eða öðrum ERP kerfum er kostur

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í verkfræði eða sambærilegt

• A.m.k. 3 ára reynsla af þátttöku vöruþróunar

• Reynsla af rýni á upplýsingum, mati á valkostum og 

innleiðingu lausna

• Leiðtogahæfni og reynsla af teymisvinnu

• Reynsla af heilbrigðisgeiranum æskileg, sérstaklega í 

þróun á heilbrigðisvörum

• Reynsla af ýmsum aðferðum í stöðugum umbótum (Lean 

Management, PCDA, VSM, A3)

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2019.

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

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ
• Uppsetning á vörum í birgðahaldskerfi (Navision)

• Uppsetning á aðfangakeðjunni í heild í kerfum 

annarra starfsstöðva

• Viðhald og yfirsýn á gögnum sem tengjast 

aðfangakeðjunni, svo sem öryggisbirgðum

• Umsjón með reglulegum keyrslum í tölvukerfum

• Gerð áætlana og pantana fyrir útvistaða framleiðslu

• Greining á frávikum

STARFSSVIÐ
• Birgðastýring

• Innkaup á vörum frá Asíu til starfsstöðva Össurar

• Samskipti við sölu- og þróunardeildir um 

áætlanagerð á sölu

• Greining, viðbrögð og boðmiðlun á frávikum í 

birgðastýringu

• Samskipti við birgja

STARFSSVIÐ
• Móta stefnu, skilgreina verkefni og eiga frumkvæði að 

ferlabreytingum

• Stýra innleiðingu á ferlum þvert á deildir þróunarsviðs

• Útbúa staðla, skjöl og aðferðafræði til að styðja við 

stöðugar endurbætur

• Vinna náið með Quality & Regulatory teymum til 

að tryggja samræmi á ferlum þróunardeildar og 

gæðakerfis Össurar

• Leiðbeina og styðja við þróunardeildir við notkun 

ferla og aðferðafræði

• Fylgjast með nýjungum í ferlastýringu og eiga 

frumkvæði að nýjum aðferðum

Össur leitar að drífandi og talnaglöggum sérfræðingi í birgðastýringu (ERP) í innkaupadeild. Starfið er í alþjóðlegu 
umhverfi og felur í sér samskipti við starfsstöðvar Össurar og birgja í öðrum löndum.

Össur leitar að drífandi og metnaðarfullum innkaupafulltrúa í innkaupadeild. Starfið er í alþjóðlegu umhverfi og felur í sér 
samskipti við starfsstöðvar Össurar og birgja í öðrum löndum.

R&D Process Specialist er hluti af R&D Process Management teymi þróunarsviðs. Teymið vinnur þvert á hópa 
þróunarsviðs í 5 löndum við að þróa og bæta ferla í vöruþróun fyrirtækisins.

Sérfræðingur í birgðastýringu (ERP)

Innkaupafulltrúi

R&D Process Specialist

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá
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Capacent — leiðir til árangurs

Á Hornafirði búa um 2.400 
manns í blómlegri byggð þar 
sem fjölbreytt atvinnu- og 
menningarlíf fer saman. 
Starfsmannafjöldi er 260 og 
einkunnarorð sveitarfélagsins 
eru samvinna – metnaður 
– heiðarleiki. Umhverfi 
sveitarfélagsins er stórbrotið 
og tækifæri til útivistar 
fjölbreytt. Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13368 

Helstu verkefni:
Ábyrgð á framkvæmd, þróun og eftirfylgni mannauðs- og 
jafnréttisstefnu
Ábyrgð á launavinnslu, túlkun kjarasamninga og samskipti 
við stéttarfélög
Innleiðing og eftirfylgni jafnlaunastaðals
Mótun, innleiðing og eftirfylgni gæðakerfis
Vinna úr upplýsingum og lykiltölum til að meta árangur af 
gæðastarfi
Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur varðandi 
mannauðs- og gæðamál 
Ráðgjöf og upplýsingagjöf til starfsmanna

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á 
sviði mannauðsmála kostur
Reynsla og þekking á mannauðsmálum
Reynsla af stjórnun, breytingastjórnun og 
stefnumótunarvinnu
Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs
Lipurð, samstarfsvilji og góð hæfni í mannlegum 
samskiptum
Hæfni til að miðla upplýsingum og fræðslu
Þekking og reynsla af kjaramálum, kostur ef úr umhverfi 
sveitarfélaga
Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði talað mál og ritað
Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni

MANNAUÐS- OG GÆÐASTJÓRI 
Um er að ræða krefjandi starf þar sem viðkomandi 
mun leiða og veita faglega forystu í mannauðs- og 
gæðamálum auk þess að vera í lykilhlutverki við 
innleiðingu stefnu. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13369 

Ábyrgðar- og starfssvið:
Fagleg forysta í málefnum félagsþjónustunnar, þróun 
hennar og stefnumótun
Dagleg stjórnun og rekstur
Áætlunargerð og eftirfylgni
Samningagerð
Undirbúningur og eftirfylgni með fundum nefnda
Upplýsingagjöf og samskipti við íbúa, ráðuneyti og aðra 
hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf á sviði félagsráðgjafar eða önnur menntun 
sem hentar í starfið. Meistaragráða æskileg.
Reynsla af stjórnun úr sambærilegu umhverfi
Þekking og reynsla af starfsemi félagsþjónustu 
sveitarfélaga
Þekking og reynsla af starfsumhverfi í  opinberri 
stjórnsýslu
Ríkir leiðtoga- og skipulagshæfileikar
Mikill styrkur í mannlegum samskiptum
Metnaður, útsjónarsemi og fagmannleg vinnubrögð

FÉLAGSMÁLASTJÓRI 
Félagsmálastjóri ber ábyrgð á framkvæmd almennrar og 
sértækrar félagsþjónustu í samræmi við lög og reglugerðir 
þar um. Starfið felur m.a. í sér vinnu við stefnumótun 
og áætlanir í þeim málaflokkum, sem undir hann heyra. 
Starfið er fjölbreytt og krefst víðtækrar þekkingar á lögum 
og reglum. 

Umsóknarfrestur

28. apríl
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Spennandi störf hjá 
Sveitarfélaginu Hornafirði

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu Capacent.

TORG ÓSKAR EFTIR „RÓTARA“
TORG EHF ÓSKAR EFTIR STARFSMANNI TIL AÐ SINNA FJÖLBREYTTUM VERKEFNUM

Helstu verkefni:
• Gæðamál
• Pappírsbirgðir
• Samskipti við Prentsmiðju
• Samskipti við Póstdreifingu
•  Umsjón með bílum ritstjórnar
• Eftirlit og umsjón með húsnæði 
• Og annað sem til fellur í samráði við næsta yfirmann. 

Nánari upplýsingar veitir Kristín Þorsteinsdóttir, 
kristin@frettabladid.is

Umsóknarfrestur er til og með 20.apríl.
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Tæknistjóri Hljómahallar ber ábyrgð á öllum 

tæknimálum í Hljómahöll og stýrir þar öflugu 

liði tæknimanna. Hann hefur umsjón með 

tæknimálum sem snerta Rokksafn Íslands, 

fundar-, ráðstefnu- og tónleikahald í húsinu. 

Auk þess falla önnur tæknimál hússins undir 

ábyrgð tæknistjóra s.s. aðgangsstýringakerfi, 

myndavélakerfi, hússtjórnunarkerfi o.fl. Við-

komandi þarf að hafa brennandi áhuga og 

metnað fyrir starfi sínu og jafnframt vera 

óhræddur við að axla ábyrgð.

Hlutverk og ábyrgðarsvið

Umsjón og ábyrgð á öllum tæknimálum 

Hljómahallar. Samskipti við viðskiptavini vegna 

undirbúnings tæknimála á viðburðum. Umsjón 

með mönnun annarra tæknimanna á viðburðum. 

Umsjón með utanumhaldi og viðhaldi tækja-

búnaðar hússins. Aðstoð við innkaup á 

tækjabúnaði í samráði við framkvæmdastjóra. 

Önnur tilfallandi verkefni í samráði við 

framkvæmdastjóra.

Hæfniskröfur

Þriggja ára reynsla að lágmarki af tæknimálum 

á tónleikum, ráðstefnum og fundum eða  sam-

bærileg reynsla. Framúrskarandi þjónustulund 

og mikil hæfni í mannlegum samskiptum. 

Reynsla af hljóðvinnslu á fundum, ráðstefnum 

og tónleikum. Reynsla af verkefnastjórnun. 

Þekking á helsta hljóð- og ljósabúnaði fyrir 

sviðslistir og yfirgripsmikil tölvukunnátta. 

Metnaður, frumkvæði í starfi og hæfileiki til að 

geta unnið vel undir álagi. Hæfni til þess að 

TÆKNISTJÓRI HLJÓMAHALLAR

Um Hljómahöll
Hljómahöll er tónlistarhús í Reykjanesbæ sem var formlega opnað 5. apríl 2014. Húsið er mikilvægur vettvangur fjölskrúðugs mannlífs, ráðstefnuhalds, 
funda og menningarviðburða í bæjarfélaginu. Hið sögufræga félagsheimili Stapi er hluti af Hljómahöll og auk þess er Rokksafn Íslands staðsett í 
húsinu en því er ætlað að verða aðdráttarafl fyrir innlenda og erlenda ferðamenn sem vilja kynnast og upplifa popp- og rokksögu Íslands. Aðrir salir 
eru t.d. tónleikasalurinn Berg, fundar- og veislusalurinn Merkines og bíósalurinn Félagsbíó. Í húsi Hljómahallar er Tónlistarskóli Reykjanesbæjar einnig 
með glæsilega aðstöðu til kennslu. 

Hljómahöll auglýsir lausa stöðu tæknistjóra. Óskað er eftir reynslumiklum og fjöl-

hæfum einstaklingi með ríka þjónustulund í fullt starf.

miðla reynslu og þekkingu sinni. Hæfni til að 

hafa yfirsýn yfir mörg verkefni samtímis. 

Þekking á QLab, ProTools og Office-pakkanum. 

Góð íslensku- og ensku kunnátta, bæði í töluðu 

og rituðu máli. Tæknimenntun sem nýtist í starfi 

er kostur.

 

Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl n.k. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið 

á vef Reykjanesbæjar. 

 

Umsókninni um starfið þarf að fylgja ferilskrá 

og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 

ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 

viðkomandi í starfið.  Nánari upplýsingar veitir 

Tómas Young (tomas@hljomaholl.is), fram-

kvæmdastjóri Hljómahallar.

Sérfræðingur á rannsóknasvið

Ferðamálastofa stuðlar að þróun ferðaþjónustu 

sem mikilvægrar og sjálfbærrar grunnstoðar 

í íslensku samfélagi. Auk þess vinnur 

Ferðamálastofa að samræmingu, greiningum 

og rannsóknum í ferðaþjónustu með hliðsjón af 

stefnu stjórnvalda. 

Eitt af hlutverkum Ferðamálastofu er að vinna 

að  gagnaöflun og rannsóknum  í ferðaþjónustu 

á Íslandi.  Verkefni í þessum flokki varða bæði 

talnagögn og landfræðilegar upplýsingar, 

sem auka þekkingu um ferðamenn og 

atvinnugreinina, bæta gæði, auka arðsemi, 

huga að þolmörkum og styrkja innviði 

greinarinnar. Þannig stuðlar Ferðamálastofa að 

því að niðurstöður séu nýttar við ákvarðanatöku 

í greininni, með skýrri framsetningu niðurstaðna 

og markvissri upplýsingagjöf.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á 

www.ferdamalastofa.is 

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og  Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.   
Umsóknarfrestur er til og með 6. mai 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	í	viðskiptafræði,	hagfræði,	stærðfræði,	
tölfræði,	verkfræði	eða	annarri	menntun	sem	nýtist	í	starfi

•	Greiningarhæfni	og	næmni	fyrir	gildi	rannsókna-
niðurstaðna	fyrir	starfrækslu	íslenskrar	ferðaþjónustu

•	Þekking	á	starfsumhverfi	ferðaþjónustunnar	og/eða	rekstri	
fyrirtækja	æskileg

•	Góð	tölvukunnátta	og	þekking	á	notkun	hugbúnaðar
•	Gott	vald	á	íslensku	og	ensku
•	Færni	í	að	vinna	í	teymum	og	að	fjölbreyttum	verkefnum
•	Skipulögð	vinnubrögð,	sjálfstæði	og	frumkvæði,	góðir	
samskiptahæfileikar	og	þjónustulund

Starfs- og ábyrgðarsvið:

•	Greining	á	fyrirliggjandi	talnaefni,	
rannsóknaniðurstöðum	og	úrvinnslu	gagna	
sem	tengjast	ferðamálum	á	Íslandi	

•	Spá	um	þróun	byggt	á	fyrirliggjandi	gögnum
•	Miðlun	þekkingar	og	upplýsinga
•	Þátttaka	í	þróun	rannsóknasviðs

Ferðamálastofa	óskar	eftir	að	ráða	töluglöggan,	sjálfstæðan	og	drífandi	einstakling	í	greiningu	
og	miðlun	gagna	sem	tengjast	íslenskri	ferðaþjónustu.	Um	er	að	ræða	nýtt	og	spennandi	starf	á	
rannsóknasviði	Ferðamálastofu	sem	hefur	það	hlutverk	að	halda	utan	um	opinbera	gagnasöfnun	og	
rannsóknir	á	ferðamálum.	Um	fullt	starf	er	að	ræða.	

Staðan er auglýst án staðsetningar.	

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík

Bæði	konur	og	karlar	eru	hvött	til	að	sækja	um	starfið.	Um	launakjör	fer	samkvæmt	kjarasamningi	fjármála-	og	
efnahagsráðuneytis	við	viðkomandi	stéttarfélag.
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Sérfræðingur í samstæðuuppgjörum og áætlunum

         Helstu verkefni og ábyrgð:

•       Uppgjör og áætlanir sjóða, fyrirtækja og samstæðu Reykjavíkurborgar
•        Umsjón með samstæðuuppgjörs- og áætlunarkerfi  
•        Samskipti, ráðgjöf og þjónusta við B-hluta fyrirtæki
•        Rekstrareftirlit og greiningar
•        Þróun og framsetning stjórnendaupplýsinga fyrir sjóði og samstæðu

         Menntunar- og hæfniskröfur:

•        Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg menntun   
         sem nýtist í starfi
•        Þekking á reikningshaldi
•        Rík greiningarhæfni og færni í tölulegri gagnavinnslu
•        Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt sem og í hópi
•        Gott vald á upplýsingatækni og notkun hennar til úrvinnslu gagna og   
          skýrslugjafar 
•        Góð íslensku- og enskukunnátta
•        Góð samskiptahæfni

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða öfluga, snjalla og 
metnaðarfulla sérfræðinga til starfa. Fjármálaskrifstofa er hluti af miðlægri 
stjórnsýslu borgarinnar og starfar þvert á öll svið.   

Yfirstandandi stjórnkerfisbreytingar gera ráð fyrir auknu hlutverki 
fjármálaskrifstofu og þeirra eininga sem undir hana heyra og því bíða 
ótal tækifæri og áskoranir starfsmanna skrifstofunnar. 

Við leitum því að starfsmönnum sem eru óhræddir við að takast á við 
fjölbreytt verkefni í samhentum hópi. Um er að ræða spennandi störf þar 
sem gefast tækifæri á að þróa og innleiða nýja ferla og bæta vinnulag.
–
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi 
stéttarfélags. 

Umsóknum skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf og skal skilað 
rafrænt á vefsíðu Reykjavíkurborgar : www.reykjavik.is/storf

Sérfræðingur á innkaupadeild

         Helstu verkefni og ábyrgð:

•       Ráðgjöf vegna innkaupa- og útboðsmála
•        Gerð og rýni útboðs- og verðfyrirspurnagagna
•        Framkvæmd útboða og úrvinnsla 
•        Umsjón með rammasamningsútboðum 
•        Þátttaka í þróun rafrænna innkaupa
•        Almenn störf varðandi innkaup og útboð, yfirferð tilboða og upplýsingagjöf
    
         Menntunar- og hæfniskröfur:

•       Háskólagráða í lögfræði, viðskiptalögfræði, viðskiptafræði eða önnur 
         sambærileg menntun sem nýtist í starfi
•        Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð 
•        Góð samskiptafærni
•        Reynsla í gerð útboðslýsinga og samningagerð 
•        Þekking á opinberum innkaupum æskileg
•        Haldgóð tölvuþekking
•        Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Sérfræðingar á fjármálaskrifstofu

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

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl nk. 

Upplýsingar um störfin í áætlunar- og uppgjörsteymi veita 
Halldóra Káradóttir, halldora.karadottir@reykjavik.is 
Gísli H. Guðmundsson, gisli.h.gudmundsson@reykjavik.is

Sérfræðingur í skýrslugerð og verkefnastjórnun

         Helstu verkefni og ábyrgð:

•       Undirbúningur og vinnsla fjárhagsáætlunar
•        Umsjón og eftirfylgni með verkefnisáætlunum
•        Ritstjórn, vinnsla og umsjón með skýrslum og greinargerðum
•        Þróun og framsetning lykiltalna og mælikvarða vegna greininga og eftirlits
•        Meðhöndlun fjárheimilda (viðaukar og pottar)
•        Samskipti, ráðgjöf og þjónusta við fagsvið og kjarnasvið

         Menntunar- og hæfniskröfur:

•       Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða sambærileg      
         menntun sem nýtist í starfi 
•        Þekking á verkefnastjórnun 
•        Rík greiningarhæfni og færni í tölulegri gagnavinnslu
•        Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt sem og í hópi
•        Gott vald á upplýsingatækni og notkun hennar til úrvinnslu gagna og    
         skýrslugjafar 
•        Góð íslensku- og enskukunnátta
•        Góð samskiptahæfni

Upplýsingar um starfið á innkaupadeild veitir 
Jóhanna Eirný Hilmarsdóttir, deildarstjóri innkaupadeildar 
í síma 411 1111 eða johanna.eirny.hilmarsdottir@reykjavik.is

www.hagvangur.is

FRÆÐSLA OG ÞJÁLFUN HJÁ HAGVANGI
FYRIR FYRIRTÆKI OG EINSTAKLINGA
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Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð íslenskukunnátta í ræðu og riti
• Góð enskukunnátta
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Strætó auglýsir eftir: 

Í SÖLU- OG MARKAÐSTEYMI
LIÐSAUKA

Vinsamlegast sækið um á www.strætó.is. Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2019. 

Helstu verkefni
• Þjónusta og sala til viðskiptavina og söluaðila
• Upplýsingar og svörun viðskiptavina á 

samfélagsmiðlum
• Þáttakandi í mótun markaðs- og sölustarfs Strætó
• Önnur tilfallandi verkefni sem snúa að sölu- og 

markaðsmálum

Laun og kjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. og Sameykis stéttarfélags. Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

Hefur þú brennandi áhuga á sölu- og markaðsmálum? Ertu góð/ur í íslensku og ensku og ert 
frábær að tengja við fólk augliti til auglitis, í gegnum síma og samfélagsmiðla? 
  
Í þessu starfi yrðir þú hluti af öflugu sölu- og markaðsteymi sem sem hefur það markmið að 
veita fyrirtaks þjónustu og fjölga farþegum í Strætó.

Strætó er að innleiða nýtt rafrænt greiðslukerfi og mun viðkomandi starfsmaður taka virkan 
þátt í uppbyggingu og markaðssetningu þess. 

Um er að ræða spennandi starf sem býður upp á þróun og tækifæri til vaxtar.

Deildarstjóri stoðdeildar vegna móttöku nemenda  
sem þurfa sérstakan stuðning

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir laust til umsóknar starf deildarstjóra við stoðdeild vegna móttöku 
nemenda sem þurfa sérstakan stuðning við að hefja nám í grunnskóla og eru umsækjendur um alþjóðlega vernd.

Stoðdeildin er nýtt úrræði til að styðja við árangursríkt nám og skólagöngu nemenda sem eru umsækjendur um alþjóðlega vernd 
sem hafa jafnvel litla eða mjög rofna skólagöngu að baki. Deildin verður starfrækt við Háaleitisskóla – Álftamýri frá og með 
skólaárinu 2019-2020.

Deildarstjóri mun stýra daglegu starfi stoðdeildar og er næsti yfirmaður skólastjóri Háaleitisskóla. Starfsfólk deildarinnar verður í 
nánu samstarfi við skólastjórnendur, starfsfólk skóla og frístundarmiðstöðvar, auk annarra aðila sem starfa við málaflokkinn hjá ríki, 
borg og öðrum sveitarfélögum.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stýrir daglegu starfi stoðdeildar og annast daglegan rekstur.
•  Ber ábyrgð á að koma á brú milli deildarinnar og móttökuskóla 

nemenda áður en nemendur útskrifast úr stoðdeild.
•  Vinnur náið með skólastjórnendum og stjórnendum frístunda-

miðstöðvar að samræmdu verklagi og þjónustu deildarinnar.
•  Skipuleggur samstarf deildarinnar við aðila sem vinna í mála-

flokknum hjá ríki, borg og öðrum sveitarfélögum. 
•  Tekur þátt í starfshópum og stefnumótunarvinnu varðandi 

málaflokkinn á skóla- og frístundasviði.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Kennaramenntun, leyfisbréf grunnskólakennara og meistara-

próf á sviði uppeldis, kennslu eða sambærileg háskólamenntun.
•  Stjórnunarreynsla æskileg.
•  Þekking á fjölmenningarlegum starfs- og kennsluháttum.
•  Áhugi og þekking á málefnum flóttamanna.
•  Framúrskarandi hæfni í samskiptum. 
•  Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
•  Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Góð enskukunnátta og kunnátta í öðrum tungumálum kostur.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, ásamt kynningarbréfi þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Við ráðningu er gerð krafa um hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Reykjavíkurborgar.

Starfið er laust frá 1. júní 2019. Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2019.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið  
á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Hanna Guðbjörg Birgisdóttir, skólastjóri Háaleitisskóla, sími 411-7330 og Dagbjört Ásbjörnsdóttir,  
verkefnastjóri fjölmenningar í grunnskólum Reykjavíkur, sími 411-1111. 

Netföng: hanna.gudbjorg.birgisdottir@rvkskolar / dagbjort.asbjornsdottir@reykjavik.is 
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> Vélavörður á millilandaskip  

Sótt er um starfið á vef Samskipa, 
www.samskip.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk. 

Nánari upplýsingar veitir Blængur Blængsson 
rekstrarstjóri skiparekstrar, 
blaengur.blaengsson@samskip.com

Við leitum að vélaverði til starfa á millilandaskip okkar, Arnarfell og Helgafell. 

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með hagkvæmni að 
leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga og flutningatengdrar þjónustu. 
Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við 
leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við 
upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Helstu verkefni:
• Eftirlit með vél-, raf- og hjálparbúnaði skipa
• Létt viðhald og viðgerðir á vélbúnaði skipsins 
• Almennt viðhald, þrif í vélarrúmi og skráning í véladagbók

Menntunar- og hæfnikröfur:
• STCW – III/5 atvinnuréttindi (able seafarer engine)
• VI/I. 1-4 grunnnámskeið Slysavarnaskóla sjómanna
• Íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg
• Almenn tölvukunnátta

311 Borgarnes  |  Sími: 433 3000  |  bifrost@bifrost.is  |  bifrost.is

Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst auglýsir eftir lektor eða dósent 
í 100% starf. Leitað er eftir einstaklingi sem hefur þekkingu ásamt 
starfsreynslu á ýmsum sviðum forystu og stjórnunar og getur sinnt 
kennslu- og rannsóknarverkefnum, m.a. á sviðum mannauðs-
stjórnunar og þjónandi forystu. 

Akademískt starf við 
viðskiptadeild 

• Viðkomandi þarf m.a. að geta komið að kennslu á 
   fyrrnefndum sviðum.
• Stunda rannsóknir á einu eða fleirum fyrrnefndra sviða.
• Þátttaka við stjórnun ýmissa lykilverkefna deildarinnar.
• Þátttaka við þróun rannsóknarramma deildarinnar.
• Leiðsögn og prófdæming á B.S. og M.S. ritgerðum.

• Doktorspróf á einu af fyrrnefndum sviðum eða vera í 
   doktorsnámi á einu af fyrrnefndum sviðum.
• Starfsreynsla sem nýtist við kennslu á fyrrnefndum sviðum.
• Reynsla af kennslu í fjarnámi, helst bæði á íslensku og ensku.
• Vilji og geta til að kenna í fjarnámi á ensku.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og vilji til að vinna í teymum.
• Reynsla af rannsóknarstörfum.
• Við ráðningu verður miðað við, að sá er starfið hlýtur falli sem
   best að aðstæðum og þörfum viðskiptafræðideildar.

Við ráðningu í starfið er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans og 
eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um.

Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við rektor rektor@bifrost.
is eða staðgengil deildarforseta vidskiptadeild@bifrost.is. 
Umsóknir skal senda á rektor@bifrost.is og skulu innihalda 
kynningarbréf, starfsferilskrá, afrit af prófskírteinum, yfirlit yfir 
starfsreynslu og fræðistörf, auk tveggja umsagnarbréfa og
 upplýsingar um hvernig má hafa samband við umsagnaraðila. 
Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf 15. ágúst 2019.

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2019

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfssvið

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

Við leitum að metnaðarfullum framkvæmdastjóra til að leiða kerfisstjórnunarsviðið okkar – leiðtoga sem hefur sterka 
framtíðarsýn, dri�raft til framkvæmda og fer með okkur inn í framtíðina.

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2019.
Umsjón með ráðningu hefur Intellecta. Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2019. Umsókn
óskast útfyllt á www.intellecta.is. Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Nánari 
upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson 
(thordur@intellecta.is) í síma 511-1225. 
Fullum trúnaði er heitið og umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Við vinnum fyrir þig
Við erum þjónustufyrirtæki – við vinnum fyrir þig í takt við samfélagið og höfum sett okkur það 
markmið að tryggja örugga a�endingu á raforku til framtíðar. Við viljum vera eftirsóknarverður 
vinnustaður þar sem umhyggja og öryggi er haft í hávegum. Þannig sköpum við góðan vinnustað 
með spennandi verkefnum, með gildin okkar – samvinnu, ábyrgð og virðingu – að leiðarljósi.

Kerfisstjórnunarsvið ber ábyrgð á rekstri flutningskerfisins og kerfisstjórnun 
sem og upplýsingakerfum og öryggi.  Sviðið spilar því lykilhlutverk í 
rekstraröryggi raforkuflutningskerfisins. Á sviðinu starfar reyndur hópur 
sérfræðinga sem leggur áherslu á framúrskarandi þjónustu, öfluga teymisvinnu 
og stöðugar umbætur. 

Starfssvið
• Þátttaka í stefnumótun og ábyrgð á útfærslu hennar á sviðinu
• Þróun og mótun orkumarkaðsviðskipta til framtíðar
• Ábyrgð á upplýsingaöryggi, umbótavinnu og áhættustýringu
• Áætlanagerð �árhags og mannafla
• Ábyrgð á daglegum rekstri sviðs
• Leiða starfsfólk til árangurs
 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði tækni- og verkfræðigreina
• Árangursrík stjórnunar- og rekstrarreynsla
• Framúrskarandi leiðtogahæfleikar og dri�raftur
• Brennandi áhugi á orkumálum og viðskiptum
• Víðtæk reynsla af breytingastjórnun
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Framsýni og þor til að ná árangri í starfi

 
Við búum yfir miklu frumkvæði og útsjónarsemi sem hefur gert okkur
kleift að sinna nýsköpun fyrir flutningskerfi raforku. Við bjóðum gott
vinnuumhverfi, ríkulegan stuðning, markvissa þjálfun og veitum
stjórnendum svigrúm og tækifæri til áhrifa.

ERT ÞÚ FRAMKVÆMDASTJÓRI FRAMTÍÐARINNAR?
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Spennandi störf í boði hjá traustu fyrirtæki

Rekstrarstjóri tækjadeildar
Við leitum að öflugum og framsæknum einstaklingi
til þess að halda utan um rekstur tækjadeildar Líflands.
Starfssvið
• Sala, tilboðsgerð og ráðgjöf til viðskiptavina
• Eftirlit með verkefnum og aðstoð við uppsetningu
  tækjabúnaðar
• Bakvinnsla (m.a. ábyrgðarmál, reikningar og pantanir)
• Umsjón með varahlutalager
• Mannaforráð
• Önnur tilfallandi verkefni
Hæfniskröfur
• Tæknifræðimenntun eða sambærileg menntun er kostur
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision æskileg
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Reynsla af sölustörfum er kostur
• Reynsla af stjórnun er kostur
• Kunnátta á teikniforrit er kostur
• Þekking á íslenskum landbúnaði er kostur

Rekstrarstjóri verslana og heildsölu
Lífland leitar að öflugum og framsæknum einstaklingi til 
þess að halda utan um rekstur verslana okkar, heildsölu
og netverslun.
Starfssvið
• Ábyrgð á rekstri verslana Líflands
• Sala, tilboðsgerð og ráðgjöf til heildsala
• Umsjón með netverslun
• Önnur tilfallandi verkefni
Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision er kostur
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Reynsla af sölustörfum
• Þekking á íslenskum landbúnaði

Gæðafulltrúi
Lífland leitar að duglegum og drífandi starfsmanni
í stöðu gæðafulltrúa.
Starfssvið
• Aðstoð við uppsetningu og eftirfylgni á ISO vottun
• Ýmis störf á rannsóknarstofum Líflands
• Úttektir í verksmiðjum Líflands
• Öryggismál
• Önnur tilfallandi verkefni
Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á HACCP gæðakerfi 
• Þekking á ISO vottun er kostur
• Skipulagshæfileikar og
  sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum
  samskiptum

Sala og ráðgjöf   www.lifland.is   Reykjavík   Akureyri   Borgarnes  Blönduós   Hvolsvöllur
Sími 540 1100   lifland@lifland.is   Lyngháls  Óseyri   Borgarbraut Efstubraut   Ormsvöllur

Umsóknarfrestur starfanna er til og með 23.apríl 
2019. Nánari upplýsingar um störfin veitir
Rannveig Hrólfsdóttir, mannauðs- og gæðastjóri í
síma 540-1119 eða rannveig@lifland.is

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn og ferilskrá á atvinna@lifland.is.
Vinsamlegast takið fram hvaða starf sótt er um.
Við hvetjum bæði konur og karla til þess að sækja
um störf hjá Líflandi.

Framkvæmdastjóri
Maris ehf óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri 
ber ábyrgð á daglegum rekstri sem og samskipti við hagaðila. Hann 
stýrir og ber ábyrgð á mannauði ásamt að móta og leiða rekstur 
fyrirtækisins.

Menntun og hæfniskröfur
• Tæknimenntun sem nýtist í starfi.
• Góð íslensku og ensku kunnátta
• Kunnátta í norðurlandamáli kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Maris býður upp á fjölbreyttar lausnir hvað varðar dælur, hugbúnað 
og rafmagn. Þjónustan sem fyrirtækið Maris býður upp á er meðal
annars ráðgjöf fyrir fiskeldisfyrirtæki, annast uppsetningu og
tengingar á búnaði í fiskeldi, sér um almenna raflagnaþjónustu, 
dæluviðgerðir og iðnstýringar.
Maris er staðsett á Bakkastíg í Njarðvík. 

Um er að ræða fullt starf en umsóknir skulu berast á kalli@maris.is. 
Umsóknarfrestur er til 30. apríl næstkomandi.

Við leitum eftir árangursdrifnum og metnaðarfullum einstaklingi 
til að móta og leiða rekstur veisluþjónustunnar í Hörpu.

• Dagleg stjórnun og rekstur veisluþjónustu.
• Ráðningar, stjórnun starfsmanna og þjálfun.
• Umsjón með tilboðs- og samningagerð.
• Viðskiptatengsl og öflun nýrra viðskiptavina.
• Vöru- og þjónustuþróun.
• Önnur tilfallandi verkefni.

STARFSSVIÐ

• Haldgóð menntun sem nýtist í starfi. 
• Menntun og/eða reynsla 
   í veitingarekstri er skilyrði.
• Reynsla á sviði reksturs og stjórnunar.
• Leiðtogahæfileikar.
• Skipulagni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar 
   sem og nákvæmni og tölugleggni.
• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði.
• Haldgóð tölvukunnátta er skilyrði.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

UMSÓKN

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

Umsóknir skulu sendar til framkvæmdarstjóra, 
Jónínu Kristjánsdóttur, jonina@khveitingar.is, 
sem einnig veitir upplýsingar um starfið.

VEITINGASTJÓRI VEISLUÞJÓNUSTU HÖRPU

Veisluþjónusta Hörpu er metnaðarfull veisludeild sem býður upp á mikla fjölbreytni 
í veitingum, allt frá þjónustu við litla fundi upp í 2000 manna ráðstefnur og veislur. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2019.

 Barnaverndarstofa

Skjala- og gæðastjóri

Barnaverndarstofa leitar að öflugum skjala- og gæðastjóra 
í fullt starf með starfsstöð í Reykjavík. Skjala- og gæðastjóri 
mun gegna lykilhlutverki í innleiðingu á rafrænni skjalavörslu 
og stjórnsýslu hjá stofnuninni.

Helstu verkefni og ábyrgð: 
•  Ábyrgð  og umsjón með þróun skjalastefnu og rafræns 

skjalastjórnunarkerfis
•  Umsjón með verkferlum og innleiðing gæðastjórnunar hjá 

stofnuninni 
• Þátttaka í innleiðingu á jafnlaunastaðlinum ÍST 85
• Móttaka, skráning, varðveisla og frágangur skjala
•  Önnur verkefni s.s. umsjón með bókasafni stofnunarinnar, 

samskipti við Þjóðskjalasafn, almenn skrifstofustörf o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði
• Þekking og reynsla af skjalastjórnun er skilyrði
• Þekking og reynsla af gæðastjórnun er æskileg
• Þekking á rafrænu skjalastjórnunarkerfi er kostur
• Mjög góð almenn tölvukunnátta er skilyrði
•  Mikilvægt er að búa yfir góðri samskiptafærni, hæfni til að 

vinna skipulega og ríkri þjónustulund
• Krafa um mjög góða íslenskunnáttu í ræðu og riti
•  Krafa um góða enskukunnáttu og æskileg kunnátta í einu 

norðurlandamáli

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Við 
úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndarstofu á 
hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er 
mið af jafnréttisáætlun Barnaverndarstofu við ráðningar á 
stofuna. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl n.k. Nánari  
upplýsingar eru veittar hjá Barnaverndarstofu í síma 530 2600 
(www.bvs.is). Umsóknir óskast sendar til Barnaverndarstofu, 
Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.



Forstöðumaður íbúðakjarna
Fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt starf

Ás styrktarfélag leitar eftir stjórnanda til að leiða og skipuleggja 
stuðning á heimili fyrir fatlað fólk að Lautarvegi í Reykjavík. Um 
er að ræða 100% starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf eigi síðar en 15. júní. Umsóknafrestur er til 26. apríl, 2019.

Helstu verkefni og ábyrgð á: 
• Skipulagi á faglegu innra starfi.
• Samstarfi við íbúa, aðstandendur og aðra tengiliði.
• Rekstri og umsjón með fjármálum íbúa. 
• Stjórnun starfsmanna og ráðningar.

Hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfamenntun eða önnur háskólamenntun sem nýtist 

í starfi.
• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla í sambærilegu starfi.
• Reynsla af starfsmannahaldi og stjórnun er æskileg.
• Góð samskipta- og samstarfsfærni.
• Sveigjanleiki og jákvæðni.
• Góð tölvukunnátta, s.s. word og excel.
• Rík áhersla er lögð á hugmyndafræði og fagleg vinnubrögð.

Umsækjandi þarf að geta tekið virkan þátt í innra starfi  
félagsins og haft stefnu þess og góða starfshætti að leiðar 
ljósi. Starfið veitir tækifæri til taka þátt í fjölbreyttum og  
spennandi verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp.  

Nánari upplýsingar veitir Erna Einarsdóttir mannauðsstjóri í 
síma 414 0500 á virkum dögum. 

Atvinnuumsókn sendist á erna@styrktarfelag.is  

Upplýsingar um félagið má finna á www.styrktarfelag.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss styrktar-
félags.

Grunnskólinn á  
Hellu auglýsir!

Kennarar
Okkur vantar áhugasama kennara til starfa  

á næsta skólaári.
Meðal kennslugreina eru kennsla yngri barna, 
 enska (sem hlutastarf)  og  list- og verkgreinar  

(hlutastarf í smíði, textíl og tónlist). 

Upplýsingar um skólann má finna á  
heimasíðu skólans http://grhella.is/ 

Vinsamlegast hafið samband við undirritaða
og fáið frekari upplýsingar.

Sigurgeir Guðmundsson skólastjóri  
í síma 488 7021 / 894 8422

Steinar Tómasson aðstoðarskólastjóri  
í síma 4887022 / 845 5893
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Umsóknarfrestur er til 27. apríl 2019.   
 

Frekari upplýsingar á heimasíðu Varmárskóla og á www.mos.is/storf þar sem sækja skal um störfin., Nánari upplýsingar veitir 
Þórhildur Elfarsdóttir skólastýra í s:863-3297. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni. 

Varmárskóli Mosfellsbæ – haustið 2019! 
 
VARMÁRSKÓLI Í MOSFELLSBÆ  LEITAR AÐ ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM 
 
Varmárskóli er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. 
Skólastarfið er í þremur byggingum, yngri deild, eldri deild og Brúarlandi.   
 
Varmárskóla vantar starfsfólk í eftirtalin störf: 
     
• Sérkennari  (100% framtíðarstaða)  
• Umsjónarkennari á yngsta stigi 
• Umsjónarkennara á miðstigi 
• Umsjónarkennara á unglingastigi 

 Íslenska, enska, náttúrufræði 

 Upplýsingatækni, stærðfræði, 
 íþróttir og sund 

• Smíðakennari í 1. – 6.b (100% 
framtíðarstaða) 

• Forfallakennari (80-100% tímabundin 
staða) 

• Þroskaþjálfi/sálfræðingur - námsver 
(100% tímabundin staða) 

• Stuðningsfulltrúar (70-90% tímabundin 
staða)  

• Skólaliðar (hlutastarf) 
• Tónmenntakennari með skólakór (50%  

framtíðarstaða) 
 

Nánari upplýsingar um störfin er að 
finna á  ráðningarvef Mosfellsbæjar 
www.mos.is/storf   

Leikskólastjóri í Rauðaborg – Umsóknarfrestur framlengdur

Skóla- og frístundasvið

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

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

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

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

Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2019. Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda  
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

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

Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertu góður sölumaður?  
Við leitum að sölumanni, eða sölukonu, sem býr yfir góðri 

sölutækni, á auðvelt með að vinna sjálfstætt og býr yfir góðum 
hæfileikum í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf að geta 

starfað skipulega með öðrum og veitt ábyrga þjónustu í starfi sínu. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af starfi á fasteignasölu 

og séu löggiltur fasteignasalar. 

Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmarssonar;  
finnbogi@heimili.is fyrir 25. apríl,  sem jafnframt veitir  

allar frekari upplýsingar.



kopavogur.is

Hjá starfsmanna- og launadeild Kópavogsbæjar starfa 11 starfsmenn og þar af sinna sjö þeirra 
launavinnslu til um 3000 starfsmanna mánaðarlega. Auk launavinnslu sinnir deildin ráðgjöf á sviði 
vinnuréttar og kjaramála og hefur umsjón með launa- og viðverukerfum bæjarins. Leitað er eftir 
öflugum einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni og hefur þekkingu og getu til að starfa að 
fjölbreyttum verkefnum er varða launaumsýslu. Unnið er með mannauðs- og launakerfi SAP og 
tímaskráningarkerfið Vinnustund. Unnið er samkvæmt verkferlum í vottuðu gæðakerfi. 

Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur 
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg menntun
· Góð þekking og reynsla af launavinnslu og launaumsýslu
· Þekking og reynsla af mannauðs,- launa- og viðverukerfum
· Góð þekking á Excel
· Skipulags- og greiningarhæfni
· Sjálfstæði og frumkvæði í starfi og nákvæmni í vinnubrögðum
· Góð samskipta- og samstarfshæfni
· Þekking á starfsemi sveitarfélaga er kostur

Helstu verkefni
· Ráðgjöf varðandi kjarasamninga og launavinnslu
· Annast launasetningar skv. kjarasamningum og starfsmati
· Ráðgjöf og kennsla á launa-, viðveru- og áætlunarkerfi bæjarins
· Skil á launagögnum og uppgjöri til bókhalds og endurskoðunar
· Vinnsla upplýsinga úr launa- og mannauðskerfi
· Tölfræðilegar úttektir og greinargerðir

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags 
innan BHM. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2019. 

Upplýsingar um starfið gefur Kristrún Einarsdóttir, starfsmannastjóri í síma 441-0000.  Einnig má 
senda fyrirspurnir á kristrun@kopavogur.is. 

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið. 

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á ráðningarvef Kópavogsbæjar.

Kópavogsbær 
óskar eftir að ráða sérfræðing 
í starfsmanna- og launadeild

Blómaskreytir óskast til 
starfa í Blómaval Skútuvogi
Leitað er að vandvirkum blómaskreyti með frjóa hugsun til þess 
að bætast í hóp öflugra starfsmanna Blómavals. Lögð er áhersla á 
jákvætt hugarfar og metnað fyrir því að veita framúrskarandi þjónustu. 
Helstu verkefni eru gerð blómaskreytinga, vöruframsetning 
og sala og þjónusta við viðskiptavini.

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla úr blómaverslun og af sölustörfum
• Góð reynsla af blómaskreytingum
• Listrænt auga og fagurfræðileg hugsun
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi, jákvæðni og heiðarleiki í starfi
• Gott vald á íslensku 

Nánari upplýsingar um starfið gefur 
Díana Allansdóttir á dianaa@husa.is

Umsóknarfrestur til og með 3. maí 2019 
Sótt er um starfið á www.husa.is/laus-storf

Hvetjum bæði kynin til þess að sækja um starfið.

Hjá Blómavali er lifandi starfsumhverfi, öflug liðsheild og frábær starfsandi. 
Lögð er mikil áhersla á símenntun og að starfsmenn fái tækifæri til að eflast og þróast í starfi. 
Gildin okkar eru: Metnaður, þjónustulund og sérþekking.

Blómaval er stórmarkaður með allt fyrir blóma- og garðáhugafólk. 
Hjá okkur eiga áhugamenn um ræktun að fá allt sem hugurinn girnist og faglega þjónustu.

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Deildarstjóri í Hörðuvallaskóla
Leiklistar- og danskennari í Álfhólsskóla
Kennsluráðgjafar í Hörðuvallaskóla
Textílmenntkennari í Álfhólsskóla
Tónmenntakennari í Álfhólsskóla
Tónmenntakennari í Kársnesskóla
Umsjónarkennari í Lindaskóla
Umsjónarkennarar í Snælandsskóla
Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla
Leikskólar
Aðstoðarskólastjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Rjúpnahæð
Leikskólakennari í Álfatún
Leikskólakennari í Furugrund
Leikskólakennari í Læk
Leikskólasérkennari / þroskaþjálfi í Baug
Ræstitæknir í Rjúpnahæð
Sálfræðingur í hlutastarf
Starfsfólk í Austurkór
Umhverfissvið
Eftirlitsmaður eigna
Verkefnastjóri í eignadeild
Velferðarsvið
Liðveitendur í stuðningsþjónustu
Starfsmaður á heimili fyrir fatlaða
Þroskaþjálfi í þjónustuíbúðir Dimmuhvarfi

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

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

311 Borgarnes  |  Sími: 433 3000  |  bifrost@bifrost.is  |  bifrost.is

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

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

Akademískt starf við 
félagsvísinda- og lagadeild

• Fullnaðarpróf í lögfræði
• Doktorsgráða í lögfræði eða önnur viðbótarmenntun er 
   nauðsynleg. Svo og að umsækjandi hafi unnið fræðastörf.
• Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi kennt á á háskólastigi.
• Enskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði.
• Leitað er að umsækjendum með þekkingu og reynslu á sviði 
   tæknilögfræði (IT-law).

Upphafsdagur er sem fyrst eða samkvæmt samkomulagi.
Umsókninni skal fylgja:
1. Ferilskrá og ritaskrá
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Umsóknarferli

Menntunar- og hæfniskröfur



 
Kennari 

 
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða 
stærðfræðikennara í 100% starf fyrir skólaárið 
2019-2020.  
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 Góða vinnuaðstöðu. 
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 • Þroskaþjálfi, 50-100% starf með börnum 
  á aldrinum 6-9 ára frá 15. ágúst
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má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
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Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
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Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is

VILTU KOMA Í 
RJÓMAÍSINN?

Emmessís ehf. leitar að sölumanni
með meirapróf, í sölu og dreifingu yfir

sumartímann á Akureyri.
Þarf að geta hafið störf um miðjan maí.

Við leitum að öflugum, jákvæðum einstaklingi
með góða þjónustulund. Góð laun í boði.

Umsóknum skal skilað í tölvupósti
á netfangið  

akureyri@emmessis.is

Nánari upplýsingar í síma 824 4201,
Rannveig Ben.

Langanesbyggð leitar eftir áhugasömum kennurum 
 

 
 
 

Grunnskólinn á Þórshöfn 
óskar eftir kennurum til starfa 

við skólann næsta skólaár 
 

 
Við óskum eftir áhugasömum kennurum sem eru skapandi í starfi. 
Við leitum að fólki með margþætta reynslu og bakgrunn sem á það 
sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á fjölbreyttum kennsluháttum og 
skólaþróun.  
 
Í boði eru fjölbreytt viðfangsefni, þar sem hæfileikar og frumkvæði 
kennarans fá notið sín. Okkur vantar, umsjónarkennara, 
stærðfræðikennara, kennara í list og verkgreinar og íþróttakennara. 
  
Starfsfólk Grunnskólans á Þórshöfn hefur tekið virkan þátt í 
þróunarstarfi á síðustu árum þar sem lögð hefur verið áhersla á 
þróun fjölbreyttra kennsluhátta, teymisvinnu og á aukna 
lýðræðislega þátttöku nemenda í skólastarfinu. Framundan er 
áframhaldandi spennandi skólaþróun.   
 
Á Þórshöfn er blómstrandi mannlíf, mikil náttúrufegurð, öflugt 
íþrótta- og félagsstarf fyrir alla þá sem vilja verða hluti af fjölbreyttri 
mannlífsflóru norðlensks sjávarþorps.  
 
Umsóknarfrestur er til  30. apríl  og skulu umsóknir sendar rafrænt 
á netfangið asdis@thorshafnarskoli.is. 
Við hlökkum til að heyra frá þér! 
 

 
Allar frekari upplýsingar veitir skólastjóri 
Ásdís Hr. Viðarsdóttir í síma 4681164  eða 8520412 
 

Í Grunnskóla Þórshafnar eru tæplega 
80 nemendur í hæfilega stórum 
bekkjardeildum. Starfsemi skólans 
einkennist af kraftmiklu og framsæknu 
skólastarfi. Samhliða skólanum er 
rekinn tónlistarskóli og hefð er fyrir 
öflugu íþróttastarfi fyrir alla 
aldurshópa skólans.  
 
Langanesbyggð er öflugt og vaxandi 
sveitarfélag með spennandi 
framtíðarmöguleika. Á Þórshöfn búa 
um 400 manns í fjölskylduvænu 
umhverfi. Skólinn var endurnýjaður 
árið 2016 og er öll aðstaða og 
aðbúnaður til fyrirmyndar. Nýr 
leikskóli er í byggingu og verður  tekin í 
gagnið  í sumar Gott íbúðarhúsnæði er 
til staðar og öll almenn þjónusta er á 
Þórshöfn. Á staðnum er gott 
íþróttahús og innisundlaug og 
Ungmennafélag Langaness stendur 
fyrir öflugu íþróttastarfi. Í þorpinu er 
mikið og fjölbreytt félagslíf. 
Samgöngur eru góðar, m.a. flug fimm 
daga vikunnar til Reykjavíkur um 
Akureyri. Í næsta nágrenni eru margar 
helstu náttúruperlur landsins og ótal 
spennandi útivistarmöguleikar, s.s. 
fallegar gönguleiðir og stang- og 
skotveiði. 
 
Langanesbyggð leitar að fólki á öllum 
aldri, af báðum kynjum, með margs 
konar menntun og reynslu. Í samræmi 
við jafnréttisáætlun Langanesbyggðar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að 
sækja um störf hjá sveitarfélaginu. 
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Langanesbyggð leitar eftir  
áhugasömum kennurum

Okkur vantar 
liðsfélaga!

HÆFNISKRÖFUR

• Reynsla af kerfisstjórnun í Windows umhverfi

• Þekking á skýjalausnum og sjálfvirknivæðingu 

 er kostur

• Reynsla af Microsoft SharePoint er kostur 

• Þekking á VMware er kostur

HELSTU VERKEFNI

• Daglegur rekstur á þjónustu  

 í hýsingarumhverfi RB

•  Tæknileg uppbygging á þjónustu RB

•  Innleiðing á kerfum í samvinnu við  

 viðskiptavini RB

• Tæknileg aðkoma að þróun og  

 uppbyggingu lausna

RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýs inga  tækni sem hefur þróað hinar 
ýmsu fjármála lausnir, þar á meðal öll megingreiðslukerfi lands ins. Hjá RB starfar margt 
af öflugasta upplýsingtæknifólki landsins. 

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl. Óskað er eftir  
því að áhugasamir fylli út umsóknir á vef RB, www.rb.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Daníel Örn Árnason,  
forstöðumaður grunnreksturs, daniel@rb.is, 569 8877.

Við leitum að sérfræðingi sem vinnur ásamt öflugu teymi að rekstri og uppbyggingu á 

 hýsingar umhverfi RB ásamt þeim lausnum sem RB býður upp á. Hér býðst frábært tækifæri til 

að takast á við skemmtileg verkefni í fjölbreyttu rekstrarumhverfi RB með  öflugu fagfólki sem 

brennur fyrir að takast á við stór og krefjandi verkefni. Okkur finnst gaman í vinnunni og gott 

samstarf meðal starfsfólks og við viðskiptavini okkar er lykilatriði.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem  
trúnaðarmál.



Fasteignasali 
Öfluð og rótgróin fasteignasala á höfuðborgar- 

svæðinu óskar eftir að ráð löggiltan fasteignasala, 
eða nema í löggildingu, til sölustarfa.  

Góð starfsaðstaða og árangurstengd laun.  

Umsóknir sendist á atvinna@frettabladid.is merkt 
„Fasteignasali” fyrir 20. apríl nk. 

 

Coripharma er nýtt íslenskt lyfjafyrirtæki 
sem nýlega keypti verksmiðju Actavis í 

Hafnarfirði þar sem framleidd eru lyf fyrir 
alþjóðamarkaði.

Tæknimaður  
á framleiðslusviði
Tæknideild er hluti af framleiðslueiningu Coripharma ehf. og sér um 
viðhald og eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju og rannsóknarstofu 
fyrirtækisins, sem staðsett er í Hafnarfirði. Öll viðhaldsvinna er skráð í 
skjala- og/eða tækjagrunn.

Sérfræðingur  
á fjármálasviði
Fjármálasvið hefur yfirumsjón með fjármálum félagsins,  
reikningshaldi, áætlanagerð og starfsmannamálum. 

Helstu verkefni:
• Fyrirbyggjandi viðhald, viðgerðir, eftirlit og breytingar á tækjabúnaði fram-

leiðslu- og rannsóknardeilda 
• Þátttaka í kvörðunum á tækjabúnaði Coripharma
• Þátttaka í uppsetningu á nýjum tækjabúnaði 

Við leitum að einstaklingi
• með vélfræði-, rafvirkja- eða  vélvirkja menntun
• með reynslu af viðgerðum á vélbúnaði, stýringum og rafbúnaði 
 (nauðsynlegt)
• sem býr yfir frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
• sem tileinkar sér nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð 
• með góða ensku- og tölvukunnáttu

Helstu verkefni:
• Færsla bókhalds, afstemmingar og hafa yfirumsjón með bókhaldi
• Bókun innkaupareikninga og VSK í tolli ásamt verðútreikningum
• Gera og hafa yfirumsjón með VSK uppgjöri
• Aðstoð við mánaðarleg uppgjör og ársuppgjör
• Ásamt mörgum örðum skemmtilegum verkefnum 
• Vinna með fjármálastjóra að uppbyggingu öflugs fjármálasviðs

Við leitum að einstaklingi:
• sem er viðskiptafræðingur af endurskoðunarsviði, eða með sambærilega 

menntun og hefur mikinn metnað fyrir starfinu
• með reynsla af færslu bókhalds og vinnu við gerð ársreikninga 
• sem býr yfir frumkvæði, hæfni í mannlegum samkiptum og hefur léttleikan 

að leiðarljósi
• sem tileinkar sér nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð
• sem er tilbúin að taka þátt í uppbyggingu á fjármálasviði Coripharma ehf,  

við teljum þetta vera  tækifæri fyrir réttan aðila til að eflast og þróast í starfi 
• með góða ensku- og tölvukunnáttu.

Nánari upplýsingar um störfin veita: 
Kristinn Ragnarsson, yfirmaður tæknideild
kristinnr@coripharma.is S: 420 6711

Inga Guðmundsdóttir, fjármálastjóri 
Ingag@coripharma.is S: 420 6710

Umsóknarfrestur er til 24. apríl 2019
Umsóknir óskast sendar til:
Ingag@coripharma.is

Kronan.is/atvinna

LANGAR ÞIG
AÐ EIGA ÞÁTT 
 Í AÐ MÓTA
MATVÖRUVERSLUN
FRAMTÍÐARINNAR?

Við í Krónunni leitum að öflugum 
starfsmanni í MARKAÐSTEYMIÐ okkar. 
Um er að ræða tímabundið starf í eitt ár 

í teymi sem í sameiningu vinnur 
að fjölbreyttum og skapandi 

verkefnum alla daga. 

Umsóknarfrestur er til 23. apríl

PASSAR ÞÚ Í HÓPINN?

SÖLUMAÐUR Í SINDRA 
REYKJANESBÆ
Hæfniskröfur
• Reynsla af sölustörfum
• Rík þjónustulund
• Frumkvæði
• Samskiptahæfni
• Iðnmenntun kostur

Við hvetjum jafnt konur sem karla að sækja um starfið.

Sindri 
Johan Rönning hf. Hjá félaginu starfa rúmlega 120 starfsmenn í Reykjavík,

Kópavogi, Fjarðarbyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Selfossi, Grundartanga og á Akureyri. Johan Rönning hefur 8 ár í röð

Starfslýsing
• Sala og þjónusta við viðskiptavini
• Frágangur á pöntunum

AFGREIÐSLUMAÐUR Í SINDRA 
HAFNARFIRÐI

SINDRI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA METNAÐARFULLA, ÞJÓNUSTULUNDAÐA OG SVEIGJANLEGA EINSTAKLINGA 
TIL STARFA. UM ER AÐ RÆÐA FJÖLBREYTT OG SPENNANDI STÖRF Í GÓÐU STARFSUMHVERFI.

Hæfniskröfur
• Reynsla af sölustörfum
• Rík þjónustulund
• Frumkvæði
• Samskiptahæfni

Starfslýsing
• Sala og þjónusta við viðskiptavini
• Tiltekt og fágangi á pöntunum

-2018
2014

Fyrirmyndarfyrirtæki VR 8 ár í röð

Hafnarfjörður
Bæjarhraun 12
Sími 575 0040

Kópavogur
Smiðjuvegur 1
Sími 567 6000

Reykjavík
Viðarhöfði 6
Sími 575 0060

Reykjavík
Skútuvogur 1
Sími 575 0000

Reykjanesbær
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Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Lyfjafræðingur óskast
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. 
 
Verkefni eru fjölbreytt og starfa lyfjafræðingar eftir breyti-
legu plani. Almennur vinnutími er 8:30-16:30 og einhverja 
daga til kl 18. Einnig er opið á laugardögum og geta komið 
til vaktir á laugardögum.
 
Hjá Lyfjaveri starfar stór og góður hópur lyfjafræðinga 
ásamt fjölda annarra starfsmanna. 
 
Lyfjaver rekur vélskömmtun lyfja, apótek og heilsuverslun, 
lyfjaheildsölu og sinnir þjónustu við heilbrigðisstofnanir 
um land allt.
 
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, framkvæmda- 
stjóri, í síma 847 7767 eða hakon@lyfjaver.is.

JÁRNIÐNAÐARMAÐUR 

Faxaflóahafnir sf óska eftir að ráða járniðnaðarmann til starfa. 

Starfið felst í vinnu við ýmis viðhaldsverkefni við hafnirnar. 

Starfsmaðurinn mun hafa starfsstöð í Bækistöð Faxaflóahafna
að Fiskislóð 12 í Reykjavík. 

Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., 
á netfangið olafur@faxafloahafnir.is , eigi síðar en 
föstudaginn 10. maí n.k.

Nánari upplýsingar um starfið gefur
Jóhann P.  Guðnason yfirverkstjóri í síma 525 8951

JÁRNIÐNAÐARMAÐUR  

Faxaflóahafnir sf óska eftir að ráða járniðnaðar-
mann til starfa. 

Starfið felst í vinnu við ýmis viðhaldsverkefni við 
hafnirnar. 

Starfsmaðurinn mun hafa starfsstöð í Bækistöð 
Faxaflóahafna 
að Fiskislóð 12 í Reykjavík. 

Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahaf-
na sf., á netfangið  olafur@faxafloahafnir.is , eigi 
síðar en föstudaginn 10. maí n.k.

Nánari upplýsingar um starfið gefur  
Jóhann P.  Guðnason yfirverkstjóri í síma 525 
8951

JÁRNIÐNAÐARMAÐUR 

Faxaflóahafnir sf óska eftir að ráða járniðnaðarmann til starfa. 

Starfið felst í vinnu við ýmis viðhaldsverkefni við hafnirnar. 

Starfsmaðurinn mun hafa starfsstöð í Bækistöð Faxaflóahafna
að Fiskislóð 12 í Reykjavík. 

Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., 
á netfangið olafur@faxafloahafnir.is , eigi síðar en 
föstudaginn 10. maí n.k.

Nánari upplýsingar um starfið gefur
Jóhann P.  Guðnason yfirverkstjóri í síma 525 8951

Verkfræðingur /  
Tæknifræðingur / Iðnfræðingur 

Fagverk verktakar óska eftir að ráða til sín Verkfræðing / 
Tæknifræðing / Iðnfræðing   

Starfið er fjölbreytt og felur meðal annars  í sér utanumhald 
verkefna frá tilboði til reiknings og allt þar á milli. Samskipti 
við viðskiptamenn ,verkstjórnendur Fagverk ,eftirlitsmenn 
verkefna, skrifstofu og framkvæmdastjóra Fagverks, Starfið 
felur einnig í sér mælingar útá örkinni og vinnu við gæða
kerfi Fagverks. Viðkomandi þarf að hafa einhverskonar 
reynslu að verklegum framkvæmdum helst tengt malbikun 

Fagverk Verktakar ehf er 15 ára fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í malbikun og malbiksfræsun  og hefur undanfarin ár verið 
framúrskarandi fyrirtæki samkv lysta cretitifo 

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á villi@malbika.is 

Stjórnarráðsfulltrúi  
Forsætisráðuneytið

Undirfyrirsögn

Meginmál

Fyrirsögn, to ex everibus 
áhersla ullabor ibuscimaxi

Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf stjórnarráðsfulltrúa 
á skrifstofu yfirstjórnar. Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í 
krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á skipulagningu, frumkvæði og 
vönduð vinnubrögð.

Starfssvið

Starfið felst meðal annars í aðkomu að undirbúningi ríkisstjórnarfunda 
og ríkisráðsafgreiðslna, öflun upplýsinga og gagna, svörun erinda, 
skráningu í vefumsjónarkerfi Stjórnarráðsins, skráningu og frágangi 
mála í málaskrá ráðuneytisins, þátttöku í undirbúningi ýmissa viðburða 
ásamt öðrum almennum skrifstofu- og ritarastörfum og afleysingum 
innan ráðuneytisins.
 
Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Reynsla af skrifstofu- og ritarastörfum
• Sveigjanleiki og færni til að vinna undir álagi 
• Góð tölvufærni og þekking á helstu Office365 forritum
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 
• Þjónustulund ásamt færni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Reynsla úr stjórnsýslunni er æskileg

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ágúst Geir Ágústsson 
skrifstofustjóri á skrifstofu yfirstjórnar í síma 545 8400. Konur 
jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Um launakjör 
fer eftir kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins.
 
Umsóknir ásamt kynningarbréfi og upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast forsætisráðuneytinu á netfangið postur@for.is, 
eigi síðar en 6. maí nk. Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 
2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, 
nr. 464/1996.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Forsætisráðuneytinu, 11. apríl 2019.



Stjórn Tónlistarskóla FÍH 
(Félags íslenskra hljómlistarmanna) 
auglýsir e�ir skólastjóra í fullt starf 
frá og með 1. ágúst 2019.

Tónlistarskóli FÍH er leiðandi menntastofnun 
í íslensku tónlistarlífi. Kennarar eru allir í 
hópi virkustu tónlistarmanna landsins og 
útskri�arnemendur orðnir á annað hundrað.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
Við leitum að hæfum, krö�ugum leiðtoga 
sem getur vei� faglega forystu og lei� 
stefnumótun og sýn skólastarfsins til 
framtíðar. Meðal helstu verkefna eru 
að vekja athygli á skólanum og laða að 
nemendur, móta spennandi skólastarf, 
stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri, 
umsjón með e�irliti og mati á þjónustu 
skólans, virk þá�taka í þróun og skipulagi 
skólastarfsins og samvinna við sambæri- 
legar stofnanir ásamt samstarfi við aðila 
tónlistarsamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tónlistar 
• Reynsla sem tónlistarkennari 
  og sem atvinnumaður í tónlist
• Tónlistarleg víðsýni, áhugi á 
  skólaþróun og nýjungum
• Framúrskarandi samskiptahæfni 
  og jákvæ� viðmót
• Leiðtogahæfni, metnaður og frumkvæði
• Reynsla á sviði stjórnunar
• Mjög góð tölvufærni
• Staðgóð tungumálakunná�a 
  og færni til að tjá sig í ræðu og riti

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað 
rafrænt eigi síðar en mánudaginn 23. apríl 
til Gunnhildar Arnardó�ur á netfangið 
gunnhildurarnar@ceohuxun.is merkt 
Skólastjóri – Tónlistaskóli FÍH. Farið 
verður með umsóknir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér 
ré� til að hafna öllum umsóknum. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Júlía 
Guðlaugsdó�ir, ritari skólans, julia@fih.is,  
588 8956. Laun eru skv. kjarasamningi 
Félags íslenskra hljómlistarmanna og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Tónlistarskóli FÍH er í eigu Félags íslenskra 
hljómlistarmanna og hefur mikla sérstöðu 
meðal tónlistarskóla landsins. Hann býður upp á 
hefðbundið tónlistarnám auk kennslu í rytmískri 
tónlist (djass, popp og rokk). Frá og með hausti 
2017 hefur skólinn sérhæ� sig í kennslu á grunn- 
og miðstigi í hljóðfæraleik og grunnnámi í söng. 
Samstarf er mikið við MÍT (Menntaskóli í tónlist) 
sem sér um kennsluna á efri stigum.

Skólastjóri 
Tónlistar-
skóla FÍH

GÆÐASTJÓRI 

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar hvort sem um er að 
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, 
opinberar byggingar eða aðra mann-
virkjagerð sem og jarðgangagerð og 
jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis 
og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða 
til okkar kraftmikla og framsækna 
einstaklinga, með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu 
og erum stolt af starfsandanum og 
þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á 
Íslandi sem hefur bæði ISO 9001 
gæðavottun og OSHAS 18001 
öryggisvottun.

Upplýsingar veitir Magni Helgason mannauðsstjóri í síma 530-
4200 eða magni@iav.is. Umsóknum skal skilað á vefinn www.
iav.is. 

Umsóknarfrestur er til 19. maí nk. 

Í samstarfi við verkefnastjóra verksins mun starfssvið 
gæðastjóra felast í:

Undirbúningur framkvæmda samhliða stjórnendum verksins
Mótun og framkvæmd á gæðamálum verksins
Vikulegir fundir með stjórnendum verksins
Uppfærsla á As-build teikningum og yfirferð á teikningaskrám
Dagleg skráning á gæðaskýrslum, studdar með myndum
Þróun verkferla í samráði við stjórnendur og starfsmenn 
Innri úttektir

Menntunar- og hæfniskröfur:
 

A.m.k. 3ja ára háskólanám á sviði verkfræði, tæknifræði eða 
byggingafræði
5 ára reynsla af stjórnun jarðvinnu- og/eða byggingaverkefna, 
þar af 2ja ára reynsla sem gæðastjóri
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
Grunnþekking á stjórnunarstaðlinum ISO 9001:2015
Starfsreynsla og þekking á verkefnum í byggingariðnaði er 
æskileg

Aðrir eiginleikar - önnur hæfni:

Góð samskiptahæfni
Skipuleg vinnubrögð
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

ÍAV óskar eftir gæðastjóra til starfa í verkefni á okkar 
vegum við flugvöllinn á Suðurnesjum

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun 
· Reynsla af starfi í leikskól

kopavogur.is

Kópavogsbær auglýsir eftir verkefnisstjóra til að veita skólaþjónustu grunnskóla forstöðu. Í Kópa-
vogi eru starfræktir 9 grunnskólar og annast Menntasvið Kópavogs umfangsmikla skólaþjónustu 
við skólana. Hlutverk og verksvið verkefnisstjóra er að vera faglegur leiðtogi um menntun fyrir alla 
og hafa umsjón með skólaþjónustu grunnskólanna. Verkefnisstjóri skólaþjónustu sér um skipulag 
stuðnings við nemendur með sérþarfir og er faglegur ráðgjafi kennara sérúrræða. Hann hefur umsjón 
með verktökum sem sinna sérfræðivinnu innan skólaþjónustunnar. Jafnframt ber hann ábyrgð á 
samstarfi við aðrar stofnanir innan og utan sveitarfélags um ýmis málefni sem lúta að skólaþjónustu 
og menntun fyrir alla.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Meistarapróf á sviði sérkennslu-, menntunar-, uppeldis-  eða sálfræði skilyrði
· Reynsla af störfum í grunnskóla skilyrði.
· Færni til að tjá sig bæði í ræðu og riti.
· Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
· Færni í mannlegum samskiptum og skipulagshæfileikar.
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Ráðningartími
Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Umsókn skal skila með 
ferilskrá á vef bæjarins  www.kopavogur.is

Frekari upplýsingar: 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi BHM og Sambands íslenskra sveitarfélaga

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2019
Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Hermannsóttir deildarstjóri grunnskóladeildar Kópavogs, 
ragnheidur@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um starfið
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Staða verkefnisstjóra 
skólaþjónustu grunnskóla Kópavogs



www.akranes.is  

Erum við að leita að ykkur?

Umsóknarfrestur um störfin er til og með 4. maí næstkomandi. Sótt er um í 
gegnum heimasíðu Akraneskaupstaða, www.akranes.is.  Umsóknum skal fylgja 
starfsferilskrá ásamt greinargerð þar sem fram koma ástæður umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til starfsins. Í samræmi við mannréttinda- 
stefnu Akraneskaupstaðar eru bæði konur og karlar hvött til að sækja um 
störfin. 

Yfirverkstjóri óskast til starfa

Laust er til umsóknar starf yfirverkstjóra á skipulags- og umhverfissviði Akraneskaupstaðar. Yfirverkstjóri heyrir undir 
umhverfisstjóra og hefur yfirumsjón með vinnuskólanum á Akranesi ásamt faglegri framkvæmd með stofnanalóðum, 
útivistarsvæðum, leiksvæðum og öðrum opnum svæðum undir stjórn umhverfisstjóra. Yfirverkstjóri hefur einnig undir sinni 
stjórn sumarstarfsfólk þ.e. starfsfólk garðyrkjudeildar og vinnuskóla. Starfsstöð yfirverkstjóra er í áhaldahúsinu á Laugar-
braut og starfar viðkomandi samhliða öðrum starfsmönnum þar. 

Lögð er sérstök áhersla á að umsækjendur hafi áhuga og 
metnað fyrir ásýnd umhverfisins. Umsækjendur þurfa 
jafnframt að vera opnir fyrir þróunarvinnu í tengslum við 
framtíðarstarfsemi vinnuskóla. 

Nánari upplýsingar gefur Sindri Birgisson umhverfisstjóri í 
tölvupósti á netfangið sindri.birgisson@akranes.is eða í síma 
433-1000. 

Starfssvið 
• Yfirumsjón með rekstri og skipulagningu vinnuskólans.
• Umhirða og viðhald stofnanalóða og opinna svæða.
• Vinnur að ræktun plantna og trjáa.
• Annast skipulagningu á sviði garðyrkju. 
• Hefur umsjón og eftirlit með öryggi leiktækja o.þ.h. 
• Stýrir verkum sumarstarfsmanna og/eða verktaka.
• Vinnur að verk- og fjárhagsáætlunargerð samhliða   
 umhverfisstjóra.
• Umsjón með tækja- og áhaldakaupum.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Starfsreynsla á sviði verkstjórnunnar og/eða 
 garðyrkju æskileg.
• Reynsla af störfum með ungmennum. 
• Stjórnunarreynsla æskileg.
• Reynsla af áætlanagerð æskileg.
• Lipurð og færni í samskiptum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

Smiður óskast til starfa

Laust er til umsóknar starf smiðs á skipulags- og umhverfissviði Akraneskaupstaðar. Starfið heyrir undir rekstrarstjóra 
áhaldahúss og er starfsstöð í áhaldahúsinu Laugarbraut þar sem viðkomandi starfar samhliða öðrum starfsmönnum þess.

Nánari upplýsingar gefur Alfreð Þór Alfreðsson rekstrarstjóri 
áhaldahúss á netfangið alfred.alfredsson@akranes.is eða í síma 
433-1000. 

Starfssvið 
• Almennt viðhald og viðgerðir á fasteignum,    
 stofnanalóðum og opnum svæðum Akraneskaupstaðar.
• Innri þjónusta við stofnanir, stofnanalóðir og opin svæði  
 Akraneskaupstaðar.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi, s.s. sveinspróf í húsasmíði. 
• Reynsla af sambærilegum störfum.
• Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt.
• Viðkomandi þarf að vera skipulagður og vandvirkur í starfi.
• Lipurð og færni í samskiptum.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

Akraneskaupstaður auglýsir tvær stöður lausar til umsóknar á skipulags- og 
umhverfissviði.  Akraneskaupstaður er ört vaxandi bæjarfélag með rúmlega sjö 
þúsund íbúa. Mikil áhersla er lögð á góða þjónustu við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð.



Stjörnugrís hf, sem er eitt af  
leiðandi fyrirtækjum í  
kjötiðnaði á Íslandi, 

auglýsir eftir kjötiðnaðarmönnum og mönnum vönum  
kjötskurði til framtíðarstarfa.

 
Umsóknarfrestur er til 17. Apríl.

 
Vinsamlegast sendið umsóknir og fyrirspurnir  

á leifur@svinvirkar.is

Lausar stöður  
grunnskólakennara í  

Stóru-Vogaskóla
Stóru-Vogaskóli óskar eftir að ráða grunnskólakennara  
í eftirfarandi stöður:
• Umsjónarkennslu
• Náttúrufræði
• Heimilisfræði
• Smíði
• Textíl
• Sérkennslu

Stóru-Vogaskóli er 170 barna grunnskóli þar sem skóla-
starf er í senn metnaðarfullt og faglegt. Einkunnarorð 
skólans eru virðing, vinátta og velgengni sem endur-
speglast í daglegu starfi í skólanum. Í skólanum er góður  
starfsandi og hefur skólinn á að skipa öflugu og  
áhugasömu starfsfólki. 

Skólinn er staðsettur í einstöku umhverfi í nálægð við 
fjölbreytta náttúru. Stóru-Vogaskóli er grænfánaskóli.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf sem grunnskólakennari
• Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
• Færni í samvinnu og teymisvinnu
• Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum
• Ábyrgð og stundvísi
• Áhugi á að starfa með börnum

Fyrirspurnir og umsóknir skal senda á póstfangið  
skoli@vogar.is fyrir föstudaginn 27. apríl 2019.

Nánari upplýsingar veita Hálfdan Þorsteinsson skólastjóri 
og Hilmar Egill Sveinbjörnsson aðstoðarskólastjóri  
í síma 440-6250.

Til þjónustu reiðubúin

Verið velkomin í öflugt lið fagfólks á HSS!

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja leitar að metnaðaðarfullum 
einstaklingum til framtíðarstarfa á spennandi vinnustað þar 
sem áhersla er á góða þjónustu, þverfaglega teymisvinnu og 
jákvæðan starfsanda.

• Hjúkrunarfræðingar
• Sálfræðingar
• Sérfræðingar í heimilislækningum
• Barnageðlæknir
• Geðlæknir

Frekari upplýsingar á Starfatorgi og á vef HSS.

www.skagafjordur.is

Leikskólastjóri óskast til starfa 
Vilt þú vera hluti af öflugu stjórnendateymi í leik- og grunnskólum 
Skagafjarðar? Sveitarfélagið Skagafjörður auglýsir stöðu leikskólastjóra 
lausa til umsóknar. Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2019 eða eftir 
samkomulagi. Leitað er að öflugum einstaklingi sem er tilbúinn til að 
leiða skólastarfið með jákvæðum hætti, stilla saman strengi starfsmanna 
og heimila og vera tilbúinn til að vinna í teymum með sérfræðingum 
skólaþjónustu og yfirstjórn skólamála í héraðinu. Hann þarf að vera 
framsýnn, lausnamiðaður, hugmyndaríkur og umbótasinnaður. Ítarlegri 
upplýsingar um starfið auk menntunar- og hæfniskröfur má finna á 
heimasíðu sveitarfélagsins.  
Umsóknarfrestur er til og með 1. maí 2019.  
Nánari upplýsingar veitir Herdís Á Sæmundardóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs í síma 
455 6000 eða has@skagafjordur.is Umsóknum ásamt fylgigögnum skal skilað í 
gegnum íbúagátt sem finna má á heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is 
(laus störf). Karlar, sem og konur, eru hvattir til að sækja um.

Laus er til umsóknar staða skólastjóra Dalvíkurskóla
Dalvíkurskóli er 220 nemenda grunnskóli. Einkunnarorð skólans eru: Þekking og færni, virðing og vellíðan. Skólinn flaggar Grænfána og vin-
nur eftir hugmyndafræði  Uppbyggingarstefnunnar. Skólastarfið byggist á teymisvinnu og að nám og kennsla sé ávallt einstaklingsmiðað með 
áherslu á snemmtæka íhlutun. Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að ganga glaður til verka og leiða af dugnaði öflugt skólasamfélag 
með samstöðu, jákvæðni og árangur að leiðarljósi.

Starfssvið:
l Að veita skólanum faglega forystu og leiða þróun skólastarfs til framtíðar í samræmi við skólastefnu Dalvíkurbyggðar, Aðalnámskrá 

grunnskóla og lög um grunnskóla 
l�Að stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans
l�Að bera ábyrgð á samstarfi við aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
l�Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu á grunnskólastigi er skilyrði
l�Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis- og menntunarfræða er kostur
l�Þekking á áætlanagerð, fjármálastjórnun og stefnumótunarvinnu er kostur
l�Reynsla á sviði stjórnunar og faglegrar forystu menntastofnana er kostur
l�Frumkvæði, leiðtogahæfni og góðir skipulagshæfileikar
lFramúrskarandi færni í samskiptum
lGóð íslenskukunnátta og færni til að miðla upplýsingum

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn í skólamálum og er skapandi og metnaðarfullur. Staðan er laus frá 1. ágúst 2019. 
Launakjör eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 
Umsókn þarf að fylgja greinargott yfirlit um nám og störf (ferilskrá), leyfisbréf til kennslu, upplýsingar um frumkvæði á sviði skólamála og 
annað er málið varðar (kynningarbréf). Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við hvetjum bæði konur 
og karla til að sækja um starfið.
Dalvíkurbyggð er 1900 manna sveitarfélag við Eyjafjörð. Þar er blómlegt atvinnulíf, öflugt menningarlíf og  
lærdómssamfélag og aðstaða til íþróttaiðkunar framúrskarandi. Umhverfið er sérlega fjölskylduvænt og aðstæður til útivistar eru með því 
besta sem gerist hér á landi, jafnt sumar sem vetur. Dalvíkurbyggð er heilsueflandi samfélag. Sveitarfélagið er framsækið og leggur metnað 
sinn í að veita íbúum góða þjónustu

Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2019  

Upplýsingar gefur Gísli Bjarnason, sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs Dalvíkurbyggðar, netfang  
gisli@dalvikurbyggd.is eða í símum 4604916 og 8631329. Umsókn ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi skal  
sent á netfangið gisli@dalvikurbyggd.is.

Skólastjóri Dalvíkurskóla



STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Flataskóli
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Tónmenntakennari

Garðaskóli
• Bókasafns- og upplýsingafræðingur

Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar
• Háskólamenntaðir leiðbeinendur

Leikskólinn Bæjarból
• Leikskólakennari eða starfsmaður 
 með aðra hagnýta menntun

Leikskólinn Kirkjuból
• Deildarstjóri

 Miðskógar – heimili fatlaðs fólks
• Starfsmaður í sumarafleysingar

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

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Endurvinnslan leitar að  
öflugum tækjastjóra. 

Við leitum að kraftmiklum einstakling með góða skipulags 
hæfileika og framúrskarandi verklagni.

Tækjastjóri ber ábyrgð á virkni og viðhaldi tækja og  
vélbúnaðar í eigu Endurvinnslunnar. Um fjölbreytt starf er að 
ræði. Starfsmaður mun sinna viðhald á öllum starfsstöðvum 
endurvinnslunnar og verður því á ferð og flugi. Starfinu 
fylgir bifreið í eigu Endurvinnslunnar. 

Hæfniskröfur: 
•  Víðtæk reynsla af viðhaldi og rekstri  

véla og tækjabúnaðar er skilyrði
• Reynsla sem nýtist í starfi.
Um er að ræða framtíðarstaf.

Helstu verkefni: 
•  Ábyrð á virkni og viðhaldi á öllum vélbúnaði.
•   Verklegt viðhald á vélbúnaði, skoðun á slitflötum til að 

tryggja fyrirbyggjandi ráðstafanir
•  Reglulegri yfirferð á vél og tækjabúnaði Endurvinnslunnar 

á öllum starfstöðvum í samræmi við viðhaldsáætlun og 
skráningar þeim tengdum

•  Yfirumsjón með stærri viðgerðum og viðhaldsverkefnum.
•  Kaup rekstrar og varahluta vegna viðhalds og lagers fyrir 

vélbúnað á öllum starfsstöðvum
•  Samskipti við verktaka vegna vélbúnaðar
•  Ábyrð á öryggismálum vélbúnaðar
•  Þáttaka í þróun nýrra lausna vegna vélavinnslu.

Umsóknarfrestur er til 22.apríl. 
Umsóknir sendist á netfangið orvar@evhf.is merkt  
„tækjastjóri“. 

Endurvinnslan hf. var stofnuð árið 1989, skv. lögum nr. 
52/1989. Ástæða stofnunar félagsins var náttúru- og 
umhverfisvernd. Endurvinnslan sér um móttöku, ásamt 
umboðsmönnum sínum, allra einnota drykkjarvöruumbúða 
hérlendis, greiðir út skilagjald þeirra, undirbýr þær til útflut-
nings og selur til endurvinnslu. 58 starfstöðvar starfa fyrir 
félagið um allt land. Frá því fyrirtækið hóf starfsemi hefur 
árangur söfnunar verið með því besta sem gerist og hefur 
verið að nálgast 90% skil á ársgrundvelli. Endurvinnslan 
hefur virka umhverfisstefnu og er með ISO 14001 vottun. 
Jafnframt er Endurvinnslan með jafnlaunavottun.

Stykkishólmsbær

Í Grunnskólanum í Stykkishólmi eru 160 nemendur. Gleði – samvinna – sjálfstæði eru einkunnarorð skólans og störfum við eftir 
Uppeldi til ábyrgðar. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til að efla starfið enn frekar í þeim anda. Í Leikskólanum í Stykkishólmi 
eru 83 nemendur frá 12 mánaða aldri á fjórum deildum. Einkunnarorð leikskólans eru virðing – gleði – kærleikur. Stykkishólms-
bær eða ,,Bærinn við eyjarnar” er 1200 manna bær á Snæfellsnesi með fallega náttúru og öflugt mannlíf. Í Stykkishólmi er vottað 
heilsueflandi vatn í sundlauginni.

Láttu Hólminn heilla þig

Stöður í Grunnskólanum í Stykkishólmi
- 100% staða umsjónarkennara á miðstigi frá 1. ágúst.
- 50% staða heimilisfræðikennara í 5. - 7. bekk frá 1. ágúst.
- 25% staða tónmenntakennara í 1. - 5. bekk frá 1. ágúst.
- 25% staða leiklistarkennara í 1. - 5. bekk frá 1. ágúst.

Hæfniskröfur 
• Kennsluréttindi á grunnskólastigi ásamt leyfisbréfi
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði
• Faglegur metnaður
• Áhugi og hæfni til að starfa í teymisvinnu

- 50% staða skólaliða í Regnbogalandi frá 1. ágúst - vinnutími frá kl. 12-16 

Hæfniskröfur: 
• Aldurstakmark 20 ára 
• Áhugi á að vinna með börnum  
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Krafist er íslenskukunnáttu 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Tölvulæsi 

- 100% staða deildarstjóra stoðþjónustu frá 1. ágúst.

Hæfniskröfur
• Menntun í sérkennslufræðum og/eða reynsla af kennslu nemenda með sérþarfir
• Minnst 2 ára reynsla af starfi í grunnskóla
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti
• Faglegur metnaður

Ábyrgðarsvið
• Sérkennsla í 50% stöðu
• Stjórnunarhluti er því 50%
• Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd með námi
• Samstarf við foreldra og fagaðila vegna málefna nemenda með sérþarfir, sér í lagi lesblindu, einhverfu og ADHD. 
• Næsti yfirmaður stuðningsfulltrúa og kennara sem sinna sérkennslu

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands Íslands og viðeigandi stéttarfélags. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir skólastjóri í síma 433-8178/895-3828 eða á netfangið berglind@stykk.is. 
Skriflegum umsóknum skal skilað til skólastjóra ásamt ferilskrá fyrir 26. apríl 2019

Stöður í Leikskólanum í Stykkishólmi
- 100 % stöður deildarstjóra frá 12. ágúst. 
- 100% staða sérkennslustjóra frá 12. ágúst.
- 100% stöður leikskólakennara frá 12. ágúst.

Gerð er krafa um:
• Leikskólakennaramenntun 
• Góða tölvu- og íslensku kunnáttu 
• Færni í samskiptum  
• Metnað fyrir leikskólakennslu

Vakin er athygli á því að ef ekki fást leikskólakennarar til starfa, munu aðrar umsóknir koma til greina. Reynsla af uppeldis- og 
kennslustörfum með ungum börnum er æskileg. Athugið að störfin henta bæði konum og körlum. Laun og starfskjör eru sam-
kvæmt kjarasamningum Kennarasambands Íslands og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um störfin gefur Elísabet Lára Björgvinsdóttir leikskólastjóri í síma 433-8128/898-5855 eða á netfanginu 
leikskoli@stykkisholmur.is. 

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Stykkishólmsbæjar og á vef bæjarins www.stykkisholmur.is á íbúagáttinni. 

Umsóknarfrestur er til 26. apríl 2019.

Lausar stöður við Grunnskólann 
í Stykkishólmi og Leikskólann í 
Stykkishólmi



AUGLÝSIR  
STARF  
LÍFFRÆÐINGS  
LAUST  
TIL 
UMSÓKNAR

Náttúrufræðistofa  

Kópavogs

Umsóknarfrestur er til og með 
28. apríl 2019.
 
Nánari upplýsingar veitir  
Finnur Ingimarsson í síma 
4417202 eða finnur@natkop.is.
 
Karlar jafnt sem konur er  
hvattir til að sækja um starfið.
Einungis er hægt að sækja um  
starfið rafrænt á vef Kópavogs
bæjar, www.kopavogur.is.
 

Helstu verkefni
• Verkleg framkvæmd sýnatöku, 

úrvinnsla, greining, skráning  
og frágangur sýna. 

• Skýrsluskrif, túlkun og birting 
niðurstaðna í samstarfi við  
aðra starfsmenn.

• Móttaka hópa og leiðsögn  
um sýningarsafn.

• Tekur þátt í ráðgjöf og kynningu 
í samstarfi við aðra starfsmenn.

• Safnvarsla og daglegt eftirlit 
með sýningarsafni og 
vísindasöfnum.

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólapróf í líffræði æskilegt.
• Þekking á ritvinnslu og 

töflureiknum nauðsynleg.
• Færni til að tjá sig skipulega  

í ræðu og riti.
• Góð tök á íslensku og  

ensku æskileg.
• Frumkvæði, sjálfstæði  

og traust vinnubrögð.
• Jákvæðni og áreiðanleiki.

Hlutverk Náttúrufræðistofunnar 
er að safna, varðveita og sýna 
náttúrugripi, standa að fræðslu  
og rannsóknum í náttúrufræðum  
og stuðla að náttúru og 
umhverfisvernd. 

Frekari upplýsingar
Laun eru skv. kjarasamningi Sam
bands íslenskra sveitarfélaga og 
Félags íslenskra náttúrufræðinga. 

Náttúrufræðistofa Kópavogs 
óskar að ráða líffræðing í 75% 
stöðu frá byrjun maí eða eftir 
samkomulagi. Vinnutími getur 
verið nokkuð sveigjanlegur. 

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Sálfræðingur
Grunnskólar
»    Skólastjóri - Lækjarskóli
»    Dönskukennsla í unglingadeild – Setbergsskóli
»    Unglingadeildarkennari - Skarðshlíðarskóli
»    Aðstoðarverkefnastjóri Hraunkot - Víðistaðaskóli
»    Umsjónarkennari á yngra stigi - Víðistaðaskóli
»    Íþróttakennari - Öldutúnsskóli
»    Sérkennari á unglingastigi - Öldutúnsskóli
»    Sérkennari á yngri stigum - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Öldutúnsskóli
Leikskólar
»    Deildarstjóri - Álfasteinn
»    Leikskólakennari - Álfasteinn
»    Deildarstjóri - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Aðstoðarleikskólastjóri - Skarðshlíðarleikskóli
»    Deildarstjóri - Skarðshlíðarleikskóli
»    Leikskólakennari - Skarðshlíðarleikskóli
»    Sérkennslustjóri - Skarðshlíðarleikskóli
»    Sérkennslustjóri - Vesturkot
Málefni fatlaðs fólks
»    Afleysingastarf - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni
»    Starfsmaður í búsetukjarna fyrir geðfatlaða
Stjórnsýslusvið
»    Mannauðsráðgjafi
»    Sviðsstjóri þjónustu- og þróunarsviðs
   

 Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.
  

Nánar á hafnar�ordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Fylgstu með okkur á Facebook

„Hér vinna                 
   engar elskur“ 

segir Rebekka Rán Egilsdó�ir, leiðtogi í steypu- 
skála, sem finnst mikilvægt að vinna á stað þar 
sem komið er fram við alla af virðingu.

Verk- eða tæknifræðingur
 í tækniteymi steypuskála

Ábyrgð og verkefni
Tæknileg stýring framleiðsluvéla
Greina gögn og hámarka framleiðni
Veita tæknilegan stuðning og þjálfun í framleiðslu
E�irlit með gæðum hráefna og afurða
Leita stöðugra umbóta á framleiðsluferlum
Verkefnastjórnun og teymisvinna

Hæfniskröfur
Hagnýt menntun í verk- eða tæknifræði
Góð íslensku- og enskukunná a
Hæfni til að vinna úr gögnum og miðla upplýsingum
Jákvæðni og lipurð í samskiptum
Starfið krefst í senn frumkvæðis og teymisvinnu

Leiðtogi 
tækniteymis steypuskála

Ábyrgð og verkefni
Skipuleggja og leiða starf tækniteymis steypuskála
Hafa umsjón með gerð áætlana og greiningu gagna
Leita stöðugra umbóta á framleiðsluferlum
Samstarf um tæknimál við önnur framleiðslusvæði
Tengiliður við framleiðendur búnaðar og tækniteymi 
Alcoa á heimsvísu
Tryggja þjálfun og hæfni í teyminu og stuðla að 
jákvæðum teymisanda

Hæfniskröfur
Hagnýt menntun í verk- eða tæknifræði
Reynsla af stjórnun og framleiðslu
Góð íslensku- og enskukunná a
Jákvæðni og lipurð í samskiptum 
Hæfni til að miðla þekkingu og virkja aðra
Starfið krefst í senn frumkvæðis og teymisvinnu
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Um steypuskálann

Alcoa Fjarðaál hefur se� sér það 

markmið að jafna kynjahlutföll 

og byggja upp vinnustað þar sem

allir fá jöfn tækifæri til að njóta 

sín og vaxa í starfi. Við leitum nú 

að öflugu fólki fyrir spennandi 

störf í tækniteymi steypuskála 

Fjarðaáls og hvetjum konur með 

bakgrunn í verk– og tæknifræði 

sérstaklega til að sækja um.

Heilindi · Árangur · Umhyggja

Tækniteymið vinnur að stöðugri þróun framleiðslutækja 
og -ferla í steypuskálanum sem er meðal þeirra full-
komnustu heiminum. Steypuskálinn tekur við um 950 
tonnum af bráðnu áli á sólarhring og vinnur það áfram 
í þremur háþróuðum framleiðslulínum. Afurðirnar eru 
álvírar fyrir framleiðendur rafmagnskapla, stangir úr 
álblöndum fyrir bílaiðnað og hleifar úr hreinu áli. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um 
störfin. Frekari upplýsingar veitir Júlíus Brynjarsson, 
hjá julius.brynjarsson@alcoa.com eða í síma 470 7700.
Hægt er að sækja um störfin á www.alcoa.is.

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl. Áhugasamir 
eru hva ir til að sækja um sem fyrst. Umsóknir eru 
trúnaðarmál og er þeim öllum svarað.
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Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

Leikskólastjóri í Klettaborg – Umsóknarfrestur framlengdur

Skóla- og frístundasvið

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

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

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

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

Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2019. Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Kennarastöður  
2019 - 2020

Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri auglýsir 
eftir kennurum frá og með 1. ágúst 2019.

Í Barnaskólanum eru 140 nemendur í 1. – 10. bekk og 
kennt er í tveimur starfsstöðvum. Á Stokkseyri eru 
nemendur 1. – 6. bekk og á Eyrarbakka eru  
nemendur í  7.–10. bekk.  Skapandi greinar fá mikið 
vægi í skólastarfinu, gott samstarf er við leikskólana 
og áhersla er lögð á góða samvinnu við heimilin.

Kennarastöður:
• Textilkennari  
• Íþróttakennari
• Umsjónarkennarar

Menntun og hæfnikröfur:
• Grunnskólakennararéttindi áskilin
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar 
• Frumkvæði í starfi
• Áhugi fyrir teymiskennslu

Frekari upplýsingar veitir Magnús J. Magnússon, 
skólastjóri, símar 480 3200 og 893 2136. Netfang:  
magnus@barnaskolinn.is og áhugasamir geta sent 
skriflegar umsóknir ásamt starfsferilskrá á það 
netfang og/eða í pósti merktum Barnaskólanum á 
Eyrarbakka og Stokkseyri v/kennaraumsókna, 825 
Stokkseyri. Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 
2019

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar Sveitarfélaga og viðkomandi stéttar-
félags. Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Allar 
nánari upplýsingar um skólastarf BES er hægt að 
nálgast á heimasíðu skólans  
www.barnaskolinn.is og  
sveitarfélagsins www.arborg.is 



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

Helstu verkefni: 
• Umsjón með nýmiðlun í kynningarstarfi bankans.
• Nýsköpun í upplýsinga- og kynningarefni bankans.
•  Gerð og miðlun upplýsinga um helstu verkefni 

bankans.
• Umsjón með gerð myndræns kynningarefnis.
• Eftirfylgni upplýsingastefnu og markmiða í  

upplýsingamálum.
• Ráðgjöf og aðstoð við efnisgerð vegna kynningar-, 

fræðslu- og útgáfumála.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af kynningarstarfi og fjölmiðlun.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Góð kunnátta og ritfærni í íslensku og ensku.
• Góð þekking á efnahags- og peningamálum og  

fjármálamörkuðum er kostur.
• Drifkraftur, frumkvæði og geta til að vinna faglega 

og sjálfstætt.

Sótt er um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og 
með 29. apríl 2019. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og 
jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármála-
fyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðrún S. Gunn-
arsdóttir, framkvæmdastjóri alþjóðasamskipta og skrif-
stofu seðlabankastjóra, netfang: gudrun.soley.gunnars-
dottir@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, 
mannauðsstjóri, netfang: mannaudur@sedlabanki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
einstakling í starf upplýsingafulltrúa á svið alþjóða-
samskipta og skrifstofu seðlabankastjóra til að vinna 
að nýsköpun í upplýsinga- og kynningarstarfi bankans. 
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í 
Reykjavík.

Upplýsingafulltrúi

2019 - 2022

Helstu verkefni: 
• Umbrot á ritum bankans.
• Útlitshönnun prent-, skjá- og vefefnis.
• Framsetning upplýsinga á myndrænu formi,  

glærugerð og línurit. 
• Þátttaka í mótun hönnunarstaðals bankans.
• Sæti í samstarfshópi um þróun vefmála.

Hæfniskröfur:
• Grafískur hönnuður eða sambærilegt nám.
• Reynsla í grafískri hönnun og frágangi verkefna  

í prent.
• Góð þekking á InDesign, Photoshop, Illustrator, 

Acrobat Pro, Power Point, Word og Excel.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Frumkvæði, nákvæmni í vinnubrögðum og  

metnaður í starfi.
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar.
• Góð þjónustulund.

Nánari upplýsingar um starfið veita Sveinn Blöndal, 
forstöðumaður, netfang: sveinn.blondal@sedlabanki.
is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, net-
fang: mannaudur@sedlabanki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í um-
broti á sviði rekstrar. Markmið og hlutverk sviðsins 
er að skapa umhverfi og aðbúnað sem gerir Seðla-
bankanum kleift að uppfylla hlutverk sitt sem best á 
hverjum tíma. Um er að ræða 100% starfshlutfall með 
starfsstöð í Reykjavík.

Sérfræðingur

Forstöðumaður Byggðasafns 
Vestfjarða 

Ísafjarðarbær auglýsir, f.h. stjórnar Byggðasafns Vestfjarða, 
starf forstöðumanns laust til umsóknar. Um er að ræða 
100% starf frá 1. september 2019 eða eftir nánara samkomu-
lagi. Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2019. 

Forstöðumaður annast daglegan rekstur Byggðasafns 
Vestfjarða og hefur yfirumsjón með varðveislu muna 
safnsins. Hann veitir Byggðasafni Vestfjarða forstöðu, hefur 
umsjón með söfnun þjóðlegra muna, skrásetningu þeirra, 
viðgerð og uppsetningu sýninga. Hann sér um, að safnið sé 
til sýnis almenningi á tilteknum tímum og hefur frumkvæði 
að kynningu á þeim menningarsögulegu heimildum sem þar 
eru varðveittar. Forstöðumaður starfar samkvæmt saf-
nalögum og er það megin hlutverk byggðasafnsins að safna 
þjóðlegum munum, skrásetja og setja upp til sýninga fyrir 
almenning. 

Helstu verkefni: 
• Ber ábyrgð á stefnumótun safnsins ásamt því að vinna 

starfsáætlanir og markmið í samræmi við safnalög og 
samþykktir Byggðasafns Vestfjarða 

• Vinnur fjárhagsáætlun í samvinnu við stjórn safnsins og 
fylgir henni eftir í starfi 

• Hefur frumkvæði að og sér um öflun styrkja til reksturs og 
sérverkefna 

• Annast fjárreiður safnsins og sér um að innheimta tekna 
fari fram 

• Hefur umsjón með gerð kynningarefnis og sér um kyn-
ningarmál safnsins 

• Yfirumsjón með skýrslugerð og skilum til viðeigandi aðila 
• Situr fundi stjórnar Byggðasafns Vestfjarða og situr fundi 

nefnda eða ráða samkvæmt ósk stjórnar Byggðasafns 
Vestfjarða 

• Yfirumsjón með meðferð, skráningu og uppsetningu muna 
samkvæmt safnalögum 

• Starfsmannamál 
• Vinnur samkvæmt lögum og reglugerðum sem um safnið 

gilda hverju sinni sem og siðareglum minjasafna 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Háskólamenntun á ábyrgðarsviði safnsins (s.s. menning-

ar- og safnafræði, þjóðfræði, menningarmiðlun) og/eða 
önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi 

• Reynsla af sambærilegum störfum kostur 
• Reynsla í sýninga- og rýmishönnun 
• Reynsla af stjórnun og rekstri kostur 
• Hæfni í mannlegum samskiptum, þjónustulund og leið-

togahæfileikar 
• Skipulagshæfni, metnaður og frumkvæði 
• Mjög góð íslensku og enskukunnátta og hæfni til að miðla 

upplýsingum bæði í mæltu máli og rituðu 
• Góð almenn tölvukunnátta, hæfni við vinnu með mynd- og 

teikniforrit sem og önnur tölvuvinnsla 
• Talnagleggni og skilningur á rekstri 

Launakjör eru samkvæmt samningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 

Umsóknum skal skilað til mannauðsstjóra Ísafjarðarbæjar 
í netfangið baldurjo@isafjordur.is. Með umsókn skal fylgja 
ferilskrá og kynningarbréf. Við hvetjum bæði konur og karla 
til að sækja um starfið. 

Nánari upplýsingar gefur Baldur Ingi Jónasson, man-
nauðsstjóri, í síma 450-8032 eða í gegnum tölvupóst. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í 6 mánuði. 

-Við þjónum með gleði til gagns-

ÍSAFJARÐARBÆR

Starfsmaður í móttöku
EY óskar eftir að ráða áreiðanlegan og þjónustulipran 
einstakling til starfa í móttöku. Um 50% starf er að ræða, 
en hærra starfshlutfall kemur til greina. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Helstu verkefni felast í móttöku gesta og símsvörun, 
umsjón með fundarherbergjum, yfirlestri texta á íslensku 
og ensku ásamt öðrum verkefnum. 

Hæfniskröfur►►
• Menntun sem nýtist í starfi og góð tölvukunnátta
• Samskiptafærni, jákvætt viðmót og rík þjónustulund
• Samviskusemi, snyrtimennska og þagmælska
• Góð kunnátta í ritaðri og talaðri íslensku og ensku 

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

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk.

www.ey.is ©
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Sérfræðingur í námsgagnagerð
Menntamálastofnun leitar að sjálfstæðum og drífandi starfsmanni með mikla 
þekkingu og áhuga á námsgögnum og námsgagnagerð. 

Hlutverk sérfræðingsins er að vinna að gerð og miðlun námsefnis á grunnskólastigi 
með áherslu á náttúrufræði og nýtingu stafrænnar tækni.  Í því felst að skilgreina 
áherslur í námsefni í samráði við fagaðila, vinna með höfundum að gerð efnis og 
ritstýra efni til útgáfu. 

Um er að ræða 100% starf og laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum  
fjármálaráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags. Æskilegt er að viðkomandi  
geti hafið störf sem fyrst. 

Menntunar- og hæfnikröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 

• Þekking og reynsla af grunnskólastarfi skilyrði.

• Þekking á raungreinum og nýtingu stafrænnar tækni skilyrði.

• Þekking og reynsla af ritstjórn og útgáfu æskileg.

• Framúrskarandi hæfni í íslensku og meðferð ritaðs máls.

• Góð tölvukunnátta og þekking á notkun hugbúnaðar.

• Færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum.

• Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði,  
góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund. 

Starfið felur í sér mikil samskipti við aðila bæði innan og utan stofnunarinnar  
og starfsmaður þarf að vera reiðubúinn til að sinna ýmsum þeim störfum sem  
kunna að þarfnast úrlausnar hjá stofnuninni.

Umsókn um starfið skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil, kynningarbréf  
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni  
viðkomandi í starfið ásamt upplýsingum um umsagnaraðila. Karlar jafnt sem  
konur eru hvattir til að sækja um starfið. 

Umsókn sendist á skjalasafn@mms.is merkt: Sérfræðingur í námsgagnagerð.  
Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að  
umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erling R. Erlingsson, sviðsstjóri,  
í s. 514-7500, netfang: erling.erlingsson@mms.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2019.

Verkefnastjóri hugbúnaðarlausna
Menntamálastofnun leitar að sjálfstæðum og drífandi starfsmanni með þekkingu  
og reynslu  á verkefnastjórnun og hugbúnaðarmálum.

Hlutverk verkefnastjórans er að skipuleggja og sjá um uppbyggingu og þróun  
hugbúnaðarlausna Menntamálastofnunar. Stofnunin rekur ýmis upplýsingakerfi 
vegna þjónustu við skóla, upplýsingamiðlunar og greininga og er stefna hennar  
að kaupa vinnu við forritun og rekstur hugbúnaðarkerfa frá utanaðkomandi aðilum. 
Hlutverk verkefnisstjóra er að vinna að þarfagreiningu fyrir hugbúnaðarkerfi,  
í samvinnu við fagsvið Menntamálastofnunar, taka þátt í vali á verktökum, gerð 
samninga og fylgja eftir smíði og innleiðingu hugbúnaðarlausna.

Um er að ræða 100% starf og laun eru greidd samkvæmt samningum fjármála-  
og efnahagsráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags. Gert er ráð fyrir að  
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfnikröfur

• Menntun sem nýtist í starfi, s.s. verkefnastjórnun,  
tölvunarfræði eða verkfræði.

• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.

• Þekking á forritun og hugbúnaðargerð.

• Þekking á útgáfustjórnun og sjálfvirkum prófunum kostur.

• Þekking á stýrikerfum, vefþjónum, gagnagrunnum og öðrum  
hugbúnaðarkerfum.

• Geta til að setja sig inn í ný tölvukerfi á skjótan hátt.

• Hæfni til að vinna eftir gæðastöðlum og setja upp verklagsreglur  
og vinnulýsingar.

• Góð íslensku og enskukunnátta.

• Skipulögð vinnubrögð, frumkvæði, góðir samskiptahæfileikar  
og þjónustulund.

Starfið felur í sér mikil samskipti við aðila bæði innan og utan stofnunarinnar og 
starfsmaður þarf að vera reiðubúinn til að sinna öðrum þeim störfum sem kunna að 
þarfnast úrlausnar hjá stofnuninni.

Umsókn um starfið skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil, kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi 
í starfið ásamt upplýsingum um umsagnaraðila. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því 
umsóknarfrestur rennur út. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið. 

Umsókn sendist á skjalasafn@mms.is merkt: Verkefnastjóri hugbúnaðarlausna.  
Öllum umsóknum verður svarað.  

Nánari upplýsingar veitir Sveinbjörn E. Y. Gestsson sviðsstjóri þjónustusviðs,   
í síma 514-7500, netfang: sveinbjorn.y.gestsson@mms.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2019.

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá
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Skólastjóri við  
Fellaskóla, Fellabæ

Umsóknarfrestur vegna stöðu skólastjóra við Fellaskóla, 
Fellabæ sem er laus til umsóknar frá og með næsta skólaári 
framlengdur til 30. apríl nk.

Í Fellaskóla eru að jafnaði um 100 nemendur í 1. – 10. bekk 
og 27 starfsmenn. Lítils háttar samkennsla er í skólanum 
sem er vel mannaður réttindakennurum. Gott samstarf er 
með grunnskólunum þremur á Fljótsdalshéraði.

Hæfniskröfur:
• Grunnskólakennaramenntun er skilyrði
•  Framhaldsmenntun í stjórnun og/eða reynsla af  

stjórnunarstörfum æskileg
•  Færni í mannlegum samskiptum, metnaður, frumkvæði  

og skipulagshæfni

Allar frekari upplýsingar veitir Helga Guðmundsdóttir, 
fræðslustjóri Fljótsdalshéraðs í síma 4700 700 eða á 
netfanginu helga@egilsstadir.is.  Umsóknum með ferilskrá 
skal skila á skrifstofu Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12, 700 
Egilsstöðum eða á netfangið helga@egilsstadir.is  
í síðasta lagi 30. apríl nk.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.

Umsóknarfrestur er til 21. apríl 2019 

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

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

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.

Umsóknarfrestur er til 21. apríl 2019 

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

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is

Fasteignasali 
Öfluð og rótgróin fasteignasala á höfuðborgar- 

svæðinu óskar eftir að ráð löggiltan fasteignasala, 
eða nema í löggildingu, til sölustarfa.  

Góð starfsaðstaða og árangurstengd laun.  

Umsóknir sendist á atvinna@frettabladid.is merkt 
„Fasteignasali” fyrir 20. apríl nk. 

 



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Hjúkrunarfræðingur/dagvinna Landspítali, útskriftarteymi Reykjavík 201904/856
Læknir Landspítali, erfða-/sameindalæknisfr. Reykjavík 201904/855
Vísindamaður/sérfræðingur Landspítali, erfða-/sameindalæknisfr. Reykjavík 201904/854
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201904/853
Upplýsingafulltrúi Seðlabanki Íslands Reykjavík 201904/852
Sérfræðingur  Seðlabanki Íslands Reykjavík 201904/851
Ræstingastjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201904/850
Doktorsnemi jarðskjálftaverkfræði Háskóli Íslands Reykjavík 201904/849
Stjórnarráðsfulltrúi Forsætisráðuneytið Reykjavík 201904/848
Sérfræðingur á rannsóknarsvið Ferðamálastofa Án staðsetn. 201904/847
Kennari í rafiðngreinum Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201904/846
Aðstoðarskólameistari Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201904/845
Kennarar, vélstjórn og rafvirkjun Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201904/844
Áfangastjóri Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201904/843
Kennarar í rafiðngreinum Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201904/842
Hestakennari Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201904/841
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201904/840
Deildarstjóri hjúkrunar Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201904/839
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201904/838
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201904/837
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201904/836
Málastjóri í geðheilsuteymi Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201904/835
Hjúkrunarfr./skurðhjúkrunarfr. Landspítali, augnskurðstofur Reykjavík 201904/834
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðamóttaka geðsviðs Reykjavík 201904/833
Vélvirki Landspítali, viðhaldsdeild Reykjavík 201904/832
Sjúkraliði Landspítali, gjörgæsla og vöknun Reykjavík 201904/831
Iðjuþjálfi í geðheilsuteymi Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201904/830
Kennari í stærðfræði Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201904/829
Kennari í íslensku Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201904/828
Verkefnastjóri, málefni flóttafólks Fjölmenningarsetur Höfuðborgarsv. 201904/827
Skjala- og gæðastjóri Barnaverndarstofa Reykjavík 201904/826
Kennari, líffræði  Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201904/825
Húsumsjónarmaður Landspítali, viðhaldsdeild Reykjavík 201904/824
Verkefnastjóri/hlutastarf Landspítali, vísindadeild Reykjavík 201904/823
Ljósmóðir Landspítali, fæðingarvakt Reykjavík 201904/822
Deildarlæknir/dagvinna Landspítali, erfða-/sameindalæknisfr. Reykjavík 201904/821
Sérfræðilæknir í myndgreiningu Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201904/820
Læknaritari Landspítali, Miðst. um sjúkraskrárritun Kópavogur 201904/819
Kennari í rafiðngreinum Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201904/818
Kennari í tölvugreinum Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201904/817
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201904/816
Sérnám í heilsugæsluhjúkrun Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201904/815
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201904/814

ÍSAFJARÐARBÆR

Grunnskólinn á Suðureyri – 
Skólastjóri

 
Staða skólastjóra við Grunnskólann á Suðureyri er laus 
til umsóknar. Um er að ræða 100% starfshlutfall. Leitað er 
að öflugum og framsýnum leiðtoga til að leiða þróttmikið 
skólastarf. Í dag eru nemendur Grunnskóla Suðureyrar 
um 40 og eru einkunnarorð skólans ástundun, árangur 
og ánægja. Næsti yfirmaður skólastjóra er sviðsstjóri 
skóla- og tómstundasviðs. 

Í Ísafjarðarbæ búa tæplega 4000 íbúar. Suðureyri er eitt 
hinna „fögru fimm“ þorpa sem mynda sveitarfélagið og 
búa þar um 250 íbúar. Á Suðureyri er íþróttahús,  
sundlaug og lítil verslun og einkennist svæðið af 
einstakri náttúrufegurð. Stutt er í alla þjónustu og er 
Ísafjörður í um 20 km fjarlægð. Nánari upplýsingar er að 
finna á www.isafjordur.is. 

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

þróunar í skólastarfi 
•  Að leiða samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og 

skólasamfélagsins í heild 
•  Að stýra skólanum og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, 

starfsmannamálum, fjárhagsáætlunum og rekstri 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Leyfisbréf grunnskólakennara 
•  Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla  

á grunnskólastigi 
• Lipurð og færni í samskiptum 
•  Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og  

leiðtogahæfileikar 
• Reynsla af stjórnun og rekstri 
• Vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi 
•  Góð íslenskukunnátta og hæfni til að miðla  

upplýsingum bæði í mæltu máli og rituðu
• Reynsla af þátttöku í þróunarstarfi (kostur) 

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn 
í skólamálum, er skapandi, metnaðarfull(ur) og með 
mikla samstarfshæfni. Staðan er laus frá 1. ágúst 
2019. Launakjör eru samkvæmt samningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 
Umsóknafrestur til og með 24. apríl 2019. 

Umsókn þarf að fylgja greinargott yfirlit um nám og 
störf (ferilskrá), afrit af leyfisbréfi til kennslu og próf-
skírteinum, upplýsingar um frumkvæði á sviði skólamála 
og annað er málið varðar (kynningarbréf). Öllum  
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Við hvetjum bæði konur og karla til að 
sækja um starfið. 

Upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri skóla- og tóm-
stundasviðs, Margrét Halldórsdóttir, í síma 450-8000 og í 
gegnum tölvupóst: margreth@isafjordur.is. 

Umsóknum skal skilað til mannauðsstjóra Ísafjarðar-
bæjar í netfangið baldurjo@isafjordur.is. Umsókn getur 
gilt í 6 mánuði. 

-Við þjónum með gleði til gagns-
Velferðarsvið

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis  
auglýsir laust til leigu húsnæði fyrir hárgreiðslu-
stofu í Þjónustuíbúðunum Norðurbrún 1 og einnig  
í Félagsstarfinu Hæðargarði 31, Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 25. apríl n.k. Nánari  
upplýsingar veitir Unnur Halldórsdóttir í síma 
411-1500, netfang unnur.halldorsdottir@reykjavik.is.  
Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Laugar-
dals og Háaleitis, Efstaleiti 1, 103 Reykjavík, eða  
á ofangreint netfang.

Hárgreiðslustofa

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Framkvæmdastjóri
Maris ehf óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri 
ber ábyrgð á daglegum rekstri sem og samskipti við hagaðila. Hann 
stýrir og ber ábyrgð á mannauði ásamt að móta og leiða rekstur 
fyrirtækisins.

Menntun og hæfniskröfur
• Tæknimenntun sem nýtist í starfi.
• Góð íslensku og ensku kunnátta
• Kunnátta í norðurlandamáli kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Maris býður upp á fjölbreyttar lausnir hvað varðar dælur, hugbúnað 
og rafmagn. Þjónustan sem fyrirtækið Maris býður upp á er meðal
annars ráðgjöf fyrir fiskeldisfyrirtæki, annast uppsetningu og
tengingar á búnaði í fiskeldi, sér um almenna raflagnaþjónustu, 
dæluviðgerðir og iðnstýringar.
Maris er staðsett á Bakkastíg í Njarðvík. 

Um er að ræða fullt starf en umsóknir skulu berast á kalli@maris.is. 
Umsóknarfrestur er til 30. apríl næstkomandi.
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__________ Útboð ___________

Vatnsveita Rangárþings ytra og Ásahrepps óskar eftir
tilboðum í verkið:

Lækjarbotnavatnsveita - stækkun
Verkið felst í að grafa/plægja niður vatnsveitulagnir
og byggingu steinsteypts miðlunargeymis með
dæluhúsi.

Helstu magntölur:
· Jarðvinna: 13200 m3

· Miðlunargeymir: 403 m3

· Veitulagnir:  12 km
· Fylling: 2900 m3

Útboðsgögnin verða afhent á rafrænu formi og
endurgjaldslaust hjá Hnit verkfræðistofu hf. frá og
með þriðjudeginum 16. apríl n.k. Hafa skal
samband í póstfangið hnit@hnit.is.

Tilboðum skal skila til skrifstofu Rangárþings Ytra
Suðurlandsvegi 1-3, Hellu fyrir þriðjudaginn 7. maí
2019 klukkan 14:00. Tilboð verða opnuð á sama
stað og tíma.

Verklok eru 1. nóvember 2021.

Skaftárhreppur

Skaftárhreppur óskar eftir tilboðum í:
„Kirkjubæjarskóli breytingar 2019“

Lyfta og tengirými.

Verkið felst í að byggja lyftuhús og rými tengd því við 
Kirkjubæjarskóla. Saga skal úr plötum milli kjallara og 
jarðhæðar og úr botnplötu í kjallara. Í kjallara skal grafa fyrir 
lyftugryfju, reka niður undirstöðustaura og steypa gryfju 
og veggi lyftuhúss. Setja skal þak yfir lyfturými á jarðhæð 
og lyftuhús, setja gluggasamstæðu, klæða þak og veggi og 
ganga frá yfirborðsflötum innanhúss. Sett verður upp lyfta í 
lyftuhúsið á verktímanum.

Verklok eru 15. september 2019

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með mánu-
deginum 15. apríl 2019. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Orra Jónsson á skrifstofu Eflu á 
Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti í netfangið 
orri.jons@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og 
netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Skaftárhrepps , Klausturvegi 
10, Kirkjubæjarklaustri fyrir kl. 11.00 þriðjudaginn 7. maí 
2019.  og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóð- 
endum sem þess óska.

ÚTBOÐ
Norðurtún 13-15 Egilstöðum

Brynja Hússjóður ÖBÍ óskar eftir tilboðum í byggingu og
fullgera 4 íbúða raðhús við Norðurtún 13-15 Egilsstöðum.

Heildarstærð raðhússins er um 276 m2 á einni hæð og er
reist með léttum timbur útveggjum á núverandi steypta
botnplötu. Innveggir eru léttir en milliveggir milli íbúða eru
steyptir tvöfaldir veggir. Útveggir, þakplata og þakskyggni
eru úr timbri klætt krossviði. Útveggir eru klæddir loftaðri
málmklæðningu. Þak er loftað og klætt dúk. Gluggar eru
timbur/ál gluggar eða ál gluggar.

Helstu dagsetningar:
Opnun tilboða: 07.05.2019
Verklok: 15.06.2020

Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi með 
að senda beiðni á netfangið gusti@tov.is frá þriðjudegi-
num 16.4.2019.

Tilboð skulu hafa borist til Brynju Hússjóðs ÖBÍ, Hátúni
10c, 105 Reykjavík eigi síðar en kl. 11:00 þriðjudaginn
30. apríl 2019 og verða þau þá opnuð þar, að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•  Langholtsskóli, endurnýjun á þaki sérdeildar,  
útboð nr. 14505.

•  Úlfarsárdalur – Yfirborðsfrágangur við Dalskóla, 
útboð nr. 14506

•  Vesturbæjarskóli. Endurbætur á lóð - 1. áfangi,  
útboð nr. 14508.

•  Umferðaröryggisaðgerðir 2019 -1, útboð nr 14514.

•  Hverfið mitt 2019 - Leiktæki og yfirborðsefni,  
útboð nr. 14515.

•  Hverfið mitt 2019 austur – Breiðholt, útboð nr. 14516.

•  Hverfið mitt 2019 austur - Árbær, Kjalarnes, Grafar-
holt og Úlfarsárdalur, útboð nr. 14517.

•  Hverfið mitt 2019 vestur - Laugardalur, Háaleiti og 
Bústaðir, útboð nr. 14518.

•  Hverfið mitt 2019 vestur - Vesturbær, Miðborg og 
Hlíðar, útboð nr. 14519.

•  Týsgata – Endurgerð, útboð nr. 14520.

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

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Þú finnur draumastarfið á 

Heilbrigðisþjónusta

Þú finnur draumastarfið á 

Iðnaðarmenn

Ánægðir viðskiptavinir eru 
okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í   
 ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 



Skaftárhreppur

Skaftárhreppur óskar eftir tilboðum í:
„Kirkjubæjarskóli bílastæði 2019“

Verkið felur í sér m.a. malbikun, hellulögn, gerð burðar-
lags og jarðvegsskipti þar sem það á við á bílastæði við 
Kirkjubæjarskóla á Klaustri.  Einnig skal reisa ljósastaura, 
tengja ljósastaura, grafa lagnaskurði, leggja rafstrengi og 
ídráttarrör.

Helstu magntölur eru:
Uppgröftur 1300 m³
Styrktarlag 2000 m³
Burðarlag, efni 192 m³
Burðarlag, útjöfnun og þjöppun 3830 m²
Malbik Y11 3830 m²
Hellulögn 206 m²
Ljósastaurar 11 stk

Verklok eru 15. september 2019

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með mánu-
deginum 15. apríl 2019. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Bárð Árnason á skrifstofu Eflu á 
Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti í netfangið 
ba@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang 
og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Skaftárhrepps , Klausturvegi 
10, Kirkjubæjarklaustri fyrir kl. 11.30 þriðjudaginn 7. maí 
2019.  og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðen-
dum sem þess óska.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir 
tilboðum í verkið: Fjaðrandi íþróttagólf í 

íþróttamiðstöðinni að Varmá

Mosfellsbær óskar eftir áhugasömum aðilum til að taka 
þátt í útboði vegna endurnýjunar íþróttagólfs í sal 1-2, 
íþróttamiðstöðinni að Varmá. Verkefni þetta felur í sér 
útvegun og smíði á nýrri fjaðrandi timburgrind ásamt 
lagningu parkets. Innifalið er allur fullnaðarfrágangur 
á gólfi m.a. merkingar og festingar þannig að salur sé 
tilbúin til íþróttaiðkunar. Verktaki sem fær verkefnið mun 
þurfa að gera ráð fyrir og taka tillit til m.a. annarra  
verktaka á og við framkvæmdasvæði. Sérstaklega mikil-
vægt er að verktaki taki tilliti til og lágmarki rask skóla-  
og íþróttastarfs. 

Helstu verkþættir eru:
Parketlagt íþróttagólf ásamt fjaðrandi undirgrind úr timbri, 
línumerkingar á íþróttagólf, festingar í gólf og lok

Helstu magntölur eru:
Íþróttagólf 2.350 m²
Línumerkingar 1 heild

Verkinu skal að fullu lokið 8. ágúst 2019
Útboðsgögn verða afhent áhugasömum frá og með mánu-
deginum 15.apríl 2019. Senda skal óskir um útboðsgögn á 
netfangið omar@vso.is. Tilboðum skal skilað í afgreiðslu 
bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð, eigi 
síðar en mánudaginn 6. maí 2019 kl.13:00 og þau opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
LED VÆÐING GÖTULJÓSA
Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í 1. áfanga 
útskipta í LED væðingu götuljósa

Áætlað er að skipta um 250 lampa á árinu 2019 og 
auglýsir Hafnarfjarðarbær eftir tilboðum í þessa 
lampa. Tilboð verða opnuð hjá umhverfis- og 
skipulagsþjónustu þann 2. maí 2019 kl. 10:00.

Beiðni um útboðsgögn skal senda á 
ishmael@hafnar�ordur.is 

Umhverfis- og skipulagsþjónusta

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

ÚTBOÐ

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í :
„Smáratún 2019“

Verkið felur í sér endurgerð á götunni Smáratúni á Selfossi, 
þ.e. jarðvegsskipti götu, endurnýjun stofnlagna fráveitu, 
vatnsveitu og hitaveitu, ásamt lagningu ídráttarröra fyrir 
Selfossveitur. Að lokum skal malbika götu og ganga frá 
yfirborði gangstétta.

Verkinu er skipt í 2 megin verkáfanga;
Í 1. áfanga skal grafa upp úr götu, leggja allar lagnir og 
styrktarlag.
Í 2. áfanga skal leggja burðarlag og ljúka yfirborðsfrágangi.

1. áfanga skal að fullu lokið 15. nóvember 2019
Verkinu skal að fullu lokið 15. júní 2020.

Helstu magntölur eru:
Gröftur     5670 m³
Styrktarlag    5570 m³
Malbik      2385 m²
Fráveitulagnir    685 m
Vatnsveitulagnir    380 m
Hitaveitulagnir    299 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
mánudeginum 15.apríl 2019.  Þeir sem hyggjast gera tilboð 
í verkið skulu hafa samband við Bárð Árnason hjá Eflu á 
Suðurlandi með tölvupósti í netfangið ba@efla.is og gefa upp 
nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðs-
gögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 800 
Selfoss fyrir kl. 11.00 þriðjudaginn 7. maí 2019 og verða þau 
opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Mannvirkja- og umhverfissvið Árborgar

ÚTBOÐ
SORPA bs. óskar eftir tilboðum í verkið:

VIÐTAKA RAF- OG RAFEINDATÆKJAÚR-
GANGS AF ENDURVINNSLUSTÖÐVUM 

SORPU 2019-2024

Verkið fellst í viðtöku á úrganginum meðhöndlun og afsetn- 
ingu. Útboðsgögn fást á skrifstofu SORPU frá og með  
15. apríl 2019 með skráningu samskiptaaðila bjóðanda í 
útboði. Einnig er hægt að fá útboðsgögn send með tölvu- 
pósti. Beiðni um útboðsgögn skal senda á sorpa.raftaekjaut-
bod2019@efla.is með upplýsingum um nafn samskiptaaðila í 
útboði, símanúmer og netfang. 

Opnun tilboða: 8. maí 2019 kl. 11:00 hjá SORPU bs.,  
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík.

kopavogur.is

kopavogur.is

kopavogur.is

ÚTBOÐ 
GATNAGERÐ

Silfursmári  
– Gatnagerð og lagnir

Kópavogsbær ásamt Veitur ohf. óska eftir 
tilboðum í gatnagerð og lagnir í Silfursmára, Í 
verkinu fellst að jarðvegsskipta í götu, leggja 
fráveitulagnir ásamt flutningi á stofnlögnum vei-
tna úr Hagasmára í nýja legu við Silfursmára.

Helstu magntölur eru:

• Upprif malbiks, kanta og stétta  2.900m2
• Uppúrtekt úr götum og stéttum  4.700m3
• Lagnaskurðir 360 m
• Losun á klöpp í skurðum  85m
• Fráveitulagnir 310m
• Neðra burðarlag, aðflutt efni 1.500m3
• Neðra burðarlag, endurnýtt efni 2.100m3
• Skurður veitustofnanna 250m2

Verkinu skal að fullu lokið 30. ágúst 2019

Útboðsgögnin eru afhent rafrænt og skulu þeir, 
sem óska eftir útboðsgögnum fyrir verkefni 
þetta, senda tölvupóst á netfangið utbod@
kopavogur.is , frá og með þriðjudeginum 16. 
apríl nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn ten-
giliðs vegna útboðsins, símanúmer, netfang og 
nafn fyrirtækis.

Tilboð skal hafa borist í þjónustuver Kópavogs, 
Digranesvegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 11:00 
þriðjudaginn 7. maí 2019 og verða þau þá 
opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er þar mæta.

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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Sími 528 9000    •    www.rarik.is

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 19012
Strenglagnir Akureyri.

Rangárvellir - Skautahöll

Útboðsgögn er hægt að sækja 
án greiðslu á vef RARIK

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

15. apríl 2019.

Skila þarf tilboðum á skrifstofu 
EFLU verkfræðistofu, Glerárgötu 32, 
600 Akureyri, 4. hæð fyrir kl. 14:00, 

þriðjudaginn 07. maí 2019.
 Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist 

þeirra bjóðenda, sem óska að  
vera viðstaddir.

ÚTBOÐ

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

Landsnet fyrirhugar framkvæmdir á eftirfarandi verkum og óskar eftir tilboðum í þau.

Bygging á nýjum tengivirkjum á Eskifirði og við Eyvindará (AUST -01)
Stækkun tengivirkja á Eskifirði og Neskaupstað, byggingarvirki og jarðvinna (AUST – 03)

Jarðvinna og lagning 132kV og 66 kV jarðstrengja (AUST – 02)
Tengivirki á Eskifirði og við Eyvindará, 132 kV gas einangraður háspennubúnaður (AUST – 30)

Tengivirki og jarðstrengir á Austurland Verkeftirlit (AUST – 65)
 
 

Allar nánari upplýsingar er finna á www.utbodsvefur.is

FRAMKVÆMDIR Á AUSTURLANDI 

www.akranes.is  

Vátryggingaútboð 
Akraneskaupstaðar 2019
Insurance services for the town of Akranes

Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í vátryggingar fyrir 
tímabilið 2019 – 2021. Um er að ræða eftirfarandi tryggingar:

Lög- og samningsbundnar tryggingar:
• Brunatrygging fasteigna
• Ábyrgðartrygging ökutækja
• Slysatrygging launþega
 
Aðrar tryggingar:
• Húseigendatryggingar
• Lausafjártryggingar
• Kaskótrygging ökutækja
• Ábyrgðartrygging atvinnureksturs
• Slysatryggingar barna til 18 ára aldurs í skóla- og tómstundastarfi
• Slysatryggingar
• Hópslysatryggingar
• Sjúklingatryggingar
• Líftryggingar slökkviliðsmanna

Útboðsgögn er hægt að fá með því að senda tölvupóst á 
gudmundurm@consello.is frá og með mánudeginum 8. apríl 2019 kl. 9:00.
 
Tilboðum skal skila á skrifstofu Akraneskaupstaðar að Stillholti 16-18 fyrir 
kl. 12:00, þriðjudaginn 14. maí 2019 og verða þau opnuð þar í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þar mæta.
 
Heimilt er að skila tilboðum með tölvupósti á opnunarstað tilboða, ef þau berast áður en 
skilafrestur tilboða rennur út enda hafi öll gögn, sem fylgja eiga tilboði, verið póstlögð með 
ábyrgðarsendingu a.m.k. degi áður en opnun tilboða fer fram.



Tangabryggja 13
112 REYKJAVÍK

Tveggja íbúða eining, tvö eldhús og tvö baðherbergi með 

sameiginlegri forstofu á sama fastanúmeri á sitt hvorri 

hæðinni.  Stæði í bílastæðageymslu fylgir íbúðinni.

BÓKIÐ SKOÐUN! 

STÆRÐ: 151,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 6

79.800.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 37
210 GARÐABÆR

Nýleg og glæsileg þriggja herbergja íbúð á 
fallegum útsýnisstað í lyftuhúsi við Holtsveg 37 
í Urriðaholti, Garðabæ. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílageymslu. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 87,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

46.900.000
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

Sunnusmári 24-28
201 KÓPAVOGUR

LIND Fasteignasala og 201 Smári kynna með 
stolti: 

Nýjar og glæsilegar íbúðir að 
Sunnusmára 24-28, 201 Kópavogi. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar með 
gólfefnum, innbyggðum ísskáp og 
uppþvottavél. Gólfhiti á baðherbergjum.  
Húsið er álklætt og ál-tré gluggar og því 
viðhaldslítið og allir innveggir hlaðnir. 
Grunnkerfi fyrir rafbílahleðslu er uppsett 
í bílakjallara og GSM tengdum 
mynddyrasíma.

STÆRÐ: 63-198,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-5

39.9 - 98.9 M
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Sunnusmári 28
201 KÓPAVOGUR 

Glæsileg þakíbúð við Sunnusmári 28 í 
Kópavogi. Glæsilegt útsýni - tvennar svalir.

STÆRÐ: 144 fm FJÖLBÝLI       HERB: 4

98.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Sunnusmári 26, þakíbúð
201 KÓPAVOGUR

Stórglæsileg þakíbúð við Sunnusmára 26 í 
Kópavogi.
Útsýni til allra átta.

STÆRÐ: 198 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

TILBOÐ 
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Nýhöfn 7
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg íbúð á efstu hæð með fallegu óhindruðu 

sjávarútsýni.  Hús klætt að utan, ál/tré gluggar. Vandaðar 

hnotuinnréttingar frá Brúnás. Hjónasvíta, tvö baðherber-

gi. Stæði í bílageymslu. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 150 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

98.000.000
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Vogatunga 20
270 MOSFELLSBÆR

Raðhús á tveimur hæðum með fimm svefnher-
bergjum og glæsilegu útsýni. Húsið er tilbúið 
til afhendingar og skilast á byggingarstigi 5, 
fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð.

STÆRÐ: 198,9 fm RAÐHÚS      HERB: 5

62.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

EINSTAKT TÆKIFÆRI OPIÐ HÚS    14. apríl 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS    13. apríl 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS    13. apríl 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    13. apríl 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    13. apríl 14:00 – 14:30



Verð frá kr. 28.400.000

• Fullbúnar íbúðir án góflefna fyrir utan votrými* möguleiki að bæta góflefnum 
við kaupverð

• Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum
• Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.
• Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.
• Sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við  helstu verslunar- og þjónustu-

kjarna og falleg útivistarsvæði

KYNNING sunnudaginn 14. apríl kl.13:00 – 14:00
í sýningarsal í Efstaleiti 27

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI
EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

FYRSTU KAUPENDUR!
ÍBÚÐIR TILVALDAR FYRIR 

FJÖLSKYLDUR
ÍBÚÐIR TILVALDAR FYRIR 

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019

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

EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Helgi
Fasteignasali
780 2700

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

OPIÐ HÚS 
Í SÝNINGARSAL
EFSTALEITI 27

Lágaleiti 7, íbúð 207
Stærð: 48,6 m2

Verð kr. 38.900.000



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

Flúðasel 89
109 Reykjavík

Grýtubakki 12
109 Reykjavík 

Kirkjubraut 63
780 Hornafirði

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. APRÍL KL. 18:00 - 18:30
Einstaklega björt og rúmgóð 4ra herbergja 106,9 fm íbúð  
á 1. hæð í góðu fjölbýli auk bílastæðis í lokuðum bílakjall- 
ara. Íbúðin er mikið endurnýjuð og húsið hefur verið tekið 
mikið í gegn að utan að undanförnu. Eign á góðum og 
barnvænum stað. Nánari upplýsingar veitir Garðar Hólm í 
síma 899-8811, gh@trausti.is Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. APRÍL KL. 17:00 - 17:30
Flott 3ja herbergja íbúð. Eignin er skráð 81,9 fm. og skiptist 
í rúmgóða stofu og eldhús, mjög rúmgott hjónaherbergi, 
svefnherbergi, baðherbergi og sérgeymslu í kjallara. Úr 
stofu er útgengt á sérafnotarétt. Laus við kaupsamning. 
Nánari upplýsingar veitir Garðar B. Sigurjónsson í síma 
898-0255, gardarbs@trausti.is  Verð: 31,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. APRÍL KL. 17:00 - 17:30
Fallegt 121 fm einbýlishús ásamt 33,1 fm bílskúr á 
frábærum stað. Töluverðar endurbætur hafa verið gerðar 
á húsinu. Tveir hellulagðir pallar með skjólgirðingum. 
Nánari upplýsingar veitir Jóna Benný Kristjánsdóttir í 
síma 869-8650, jona@trausti.is
Verð: 33,8 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hjaltabakki 12
109 Reykjavík 

Nóatún 31
105 Reykjavík

Háskjólabyggð 5
311 Borgarbyggð

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. APRÍL KL. 17:00 - 17:30
Falleg 3ja herb. 81,9 fm íbúð og skiptist í rúmgóða stofu og 
eldhús, mjög rúmgott hjónaherb., svefnherb., baðherb. og 
sérgeymslu í kjallara. Úr stofu er útgengt á pall. Íbúðin  
hefur verið endurnýjuð að öllu leyti. Laus við kaupsamn. 
Nánari upplýsingar veitir Garðar B. Sigurjónsson í síma 
898-0255, gardarbs@trausti.is  Verð: 32,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. APRÍL KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð, björt og vel skipulögð 3ja herbergja 83,1 fm 
íbúð ásamt geymslu í séreign og bílskúrs. Rúmgóðar 
flísalagðar suðursvalir. Nánari upplýsingar veitir Gylfi 
Jens Gylfason í síma 822-5124, gylfi@trausti.is  
Verð: 49,9 millj.

Fallegt og vel við haldið 4ra herbergja 61,5 fm sumarhús 
með geymsluskúr og verönd á gróðursælli 1,8 ha sumar- 
bústaðalóð. Möguleikar til stækkunar eða byggingu fleiri 
húsa. Skjólgott og gróið svæði með einstöku berjalandi. 
Fallegt útsýni til fjalla og jökla. Nánari upplýsingar veitir 
Gylfi Jens Gylfason í síma 822-5124, gylfi@trausti.is
Verð: 20,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Bogabraut 952
62 Reykjanesbær

Valbraut 10
250 Garður 

Hæðargarður 29
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. APRÍL KL. 14:00 - 14:30 
Nýuppgerð og falleg 3ja herbergja 93,4 fm íbúð. Eignin 
skiptist í tvö rúmgóð svefnherbergi, rúmgóða stofu, eld-
hús, baðherbergi, svalir og sérgeymslu í kjallara. Íbúðin 
hefur verið gerð upp að öllu leyti. Nánari upplýsingar veitir 
Garðar B. Sigurjónsson í síma 898-0255, gardarbs@trausti.
is Verð: 27,7 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. APRÍL KL. 15:00 - 15:30 
Fallegt og vel við haldið 151,8 fm einbýlishús ásamt 42 fm 
bílskúr á rólegum og góðum stað í Garði. Eignin skiptist í 
þrjú rúmgóð svefnherbergi (möguleiki á því fjórða), stofu 
og borðstofu, eldhús, baðherbergi, viðbyggingu, bílskúr og 
fallegan garð. Nánari upplýsingar veitir Garðar B.  
Sigurjónsson í síma 898-0255, gardarbs@trausti.is
Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. APRÍL KL. 17:00 - 17:30
Vel skipulögð 2ja-3ja herbergja íbúð með bílskúr á fyrstu 
hæð í fjölbýli fyrir 63 ára og eldri. Eignin er skráð 118,3 
fm, þar af er bílskúrinn 32,5 fm. Suðurverönd. Eignin hefur 
aðgang að félagsmiðstöðinni Hæðargarði 31 þar sem ýmis 
þjónusta er í boði. Nánari upplýsingar veitir Garðar Hólm í 
síma 899-8811, gh@trausti.is
Verð: 57,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



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

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

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Þú finnur draumastarfið á 

Iðnaðarmenn

Þú finnur draumastarfið á 

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta



GALLERÍ LAUGARVATN – 801 SELFOSS

REKSTUR OG HÚSEIGNIR Á LAUGARVATNI.
Spennandi tækifæri í ferðaþjónustu á frábærum stað í aðeins 45 mínútna akstri frá höfuðborgarsvæðinu.
Húsnæðið er íbúðarhúsnæði, gistiheimili, gallerí/verslun og veitingasala á mjög góðum stað í alfaraleið á Laugarvatni.
Auðvelt og mögulegt að innrétta milliloft á öðru húsinu og koma fyrir 3 góðum herbergjum til viðbótar.

LAUGARVATN ER Í ALFARALEIÐ Á SUÐURLANDI OG HEFUR VERIÐ TÖLUVERÐ MIKIL GRÓSKA Á ÞESSU SVÆÐI S.L. ÁR.

Upplýsingar og bókun á skoðun: Sveinn Eyland s. 6900.820

   

LAMBHAGI/SYÐRI-REYKIR – 801 SELFOSS

BÓKIÐ SKOÐUN
- 107 fm heilsárshús í landi Syðri-Reykja
- Tvö svefnherb. og svefnloft
- Rúmgóð stofa/borðstofa/eldhús
- Mjög bjart hús með mikilli lofthæð
- Skjólgóð verönd sem er töluvert yfirbyggð
- Hitaveita, heitur pottur
GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA.
V. 34,9 millj.                                                            Sveinn s. 6900.820

LAUGAGERÐI  -  LAUGARÁS

BÓKIÐ SKOÐUN
Einstaklega glæsilegt 197,2 fm. einbýlishús á einni hæð.  Eignin stendur á 
ca. 1,5 hektara lóð.  Eignin er lögbýli. Eignin hefur nánast öll verið endur-
byggð og endurnýjuð á síðasta ári. Afar vandaðar innréttingar og gólfefni.  3 
rúmgóð svefnherbergi og 2 baðherbergi.   Stór harðviðarverönd með heitum 
potti.  Steypt og hellulagt bílaplan, einnig hellulögð gangstétt í kringum 
húsið, hitalögn undir öllu.   Bílskúr er 56 fm. Hann er tvískiptur, möguleiki að 
gera herbergi, salerni þar inni.  Gólfhitalagnir í öllu húsinu.  Eign í algjörum 
sérflokki. V. 69,9 millj.                                               Sveinn s. 6 900.820

HOLTABYGGÐ 105 OG 106 – 845 FLÚÐIR

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vandað sumarhús á tveimur hæðum, heitt og kalt vatn
- Neðri hæðin er steypt og efri hæðin úr timbri
- Húsið stendur á tveimur samliggjandi lóðum 
- Húsið er 114,5 fm og lóðirnar eru 2,7 ha 
- Húsið hefur fengið gott viðhald síðastliðin ár 
- Bústaðurinn er nýmálaður bæði að utan sem innan 
V. 42,4 millj. 

Andri s. 690 3111 

BREKKUHEIÐI – 801 SELFOSS

BÓKIÐ SKOÐUN
- Fallegt heilsárshús í Brekkuskógi
- Húsið er ca. 78 fm með útigeymslu
- Þrjú svefnherb., snyrtilegt baðherb.
- Stofa/borðstofa með útgengi á verönd
- Hitaveita á svæðinu, heitur pottur
- Gróin lóð og glæsilegt útsýni
GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA.
V. 29,5 millj.                                                                 Sveinn s. 6900.820

SELMÝRARVEGUR 13 – GRÍMSNESI

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsilegur 84,8 fm. sumarbústaður á eignarlóð við Álftavatn í Grímsnesi.
Anddyri, opið svæði með eldhúsi, stofu og borðstofu. Útgengi út á stóran 
pall með heitum potti.
Þrjú svefnherbergi, svefnloft og baðherbergi með sturtu.
Tvær góðar geymslur. Stór lóð vaxin kjarri og fallegum trjágróðri.
Glæsilegt útsýni er úr húsinu, stutt í alla þjónustu, golfvelli og sundlaugar.
Aðeins 45 mínútna keyrsla úr Reykjavík.
V. 29,9 millj.                                                 Sveinn s. 6 900.820,

TÚNGATA 3- 400 ÍSAF

BÓKIÐ SKOÐUN
- 140 fm , 5 herbergja sérhæð á Eyrinni á Ísafirði
- Töluvert endurnýjuð eign.  
- Tvær hæðir og ris.
- Skemmtileg staðsetning.  
- Sérinngangur og bílastæði.
V. 28,9 millj.  

Sigurður, ss@landmark.is

MOSAVEGUR – 801 SELFOSS

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vandaður 60 fm bústaður í ÚTHLÍÐ
- Tvö svefnherb., svefnloft, stofa/eldhús
- Yfirbyggð verönd, mikill gróður
- Bústaður stendur á 8500 fm lóð (tvær lóðir)
- Heimild er til að setja annað hús niður á lóðum
- Allt innbú getur fengist keypt með
GETUR LOSNAÐ STRAX
V. 25 millj.                                                                   Sveinn s. 6900.820

BORGARHÓLSBRAUT 6 – 801 SELFOSS

BÓKIÐ SKOÐUN 
- Sumarhús í Grímsnesi
- 61,4 fm sumarhús auk þess 16 fm gestahús.
- 0.7 ha eignaland í hinu vinsæla Vaðneslandi.
-Mikill náttuúrlegur gróður, heitur pottur, baðhús.
- Húsið var endurbyggt árin 2009-2010
- Lokað svæði með aðgangskóða. Heilsárshitaveita.
V.37,9 millj.                                                 
                                                                           Siggi Fannar s. 897-5930

AÐALSTRÆTI 27 – 400 ÍSAF

BÓKIÐ SKOÐUN
- 144 fm, 4ra herbergja efri sérhæð 
- Íbúð er í miðbæ Ísafjarðar.
- Göngufæri í alla helstu þjónustu.  
- Aukin lofthæð í bjartri stofu.
- Þrjú svefnherbergi.  
- Sérinngangur á jarðhæð.
V.29,9 millj.  
Sigurður, ss@landmark.is

EFRI REYKIR – 801 SELFOSS

BÓKIÐ SKOÐUN
- Stórt heilsárshús í Brekkuskógi
- Aðalhús er 100 fm og gesthús um 40 fm
- Mikil lofthæð og rúmgóð aðalrrými
- Hjónaherb., með baðherb.innaf - Aukahús með sturtu & baðherb.
- Eignarlóð undir húsi sem er 3 hektarar
- Mögulegt að setja niður 5-6 hús á lóðinni
LAUS TIL AFHENDINGAR FLJÓTLEGA
V. 39,9 millj.                                                                 Sveinn s. 6900.820

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

NÝTT

NÝTT NÝTT NÝTT

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

NÝTT



 38 glæsilegar íbúðir á bilinu 59-186 fm

 Fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar

 Í hjarta 101 Reykjavík

 Glæsilegar innréttingar og tæki

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

HVERFISGATA 94-96

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á

HVERFIS.IS

LAUGARDAGINN 13.APRÍL KL 14:00-14:30

SÖLUSÝNING

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali

Sími 862 2001

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 899 6753Sími 899 6753

arg@remax.is

 22 glæsilegar íbúðir á bilinu 94-98 fm

 Bjartar nýuppgerðar 3 herb. íbúðir

 Hagkvæm verð frá 28.9 mkr

 Glæsilegar innréttingar og tæki

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

SÖLUSÝNING

BOGABRAUT 963

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á

BOGABRAUT.IS

LAUGARDAGINN 13.APRÍL KL 17:00-17:30

Íbúð 101  |  98,4 m2

Íbúð 202  |  95,6 m2

Íbúð 303  |  94,6 m2
Verð frá 27.9 mkr.

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali

Sími 862 2001

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 899 6753Sími 899 6753

arg@remax.is
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ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

MÁNATÚN 9, 105 REYKJAVÍK
PENTHOUSE ÍBÚÐ MEÐ 3 STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU - 105 mkr.

BÆJARLIND 9, 201 KÓPAVOGUR
ÞRIGGJA HERB. ÍBÚÐ Á 3.HÆÐ MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU - 54.9 mkr.

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali

Sími 862 2001

gunnar@remax.is

Guðlaugur J. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 661 6056Sími 661 6056

gulli@remax.is

Virkilega glæsileg og �ott 1�3,2 fm. �enthouse íbúð við 
Mánatún 9, 105 Reykjavík. Vönduð eign á tveimur hæðum 
með þrennar svalir, mikilli lofthæð og gólfsíðum gluggum. 
Flott og mikið útsýni y�r borgina og til sjávar.  �rjú bílastæði í 
bílageymsluhúsi og tvær geymslur í efri kjallara fylgja íbúðinni.

Mjög glæsileg þriggja herbergja 107,5 fm íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi við Bæjarlind 9, 201 Kópavog, með stæði í lokaðri 
bílageymslu og sérgeymslu í kjallara.  Allar innréttingar og 
fataskápar í íbúð eru frá Axis, tæki í eldhúsi frá Ormson og 
blöndunartæki frá Tengi. Harðparket er á öllum rýmum fyrir 
utan votrými og anddyri, þar eru �ísar á gól�. �tsýni er bæði
frá gluggum og svölum íbúðar í suðvestufrá gluggum og svölum íbúðar í suðvestur.

BARÐASTRÖND 11, 170 SELTJARNARNES
GLÆSILEGT OG VEL SKIPULAGT RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM - 105 mkr.

Opið hús mánudaginn 15.apríl kl. 18:00-18:30Opið hús laugardaginn 13.apríl kl. 13:00-13:30

Mjög vel staðsett hús með frábært óhindrað útsýni frá húsinu 
til norðurs y�r sundin og �sjuna.  Garðurinn er skjólsæll með 
heitum potti á sólpalli og vísar í suður.

JÖKLAFOLD 12, 112 REYKJAVÍK
ÞRIGGJA HERBERGJA NEÐRI HÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI - 49.5 mkr.

Glæsileg lóð, mjög barnvæn með sólpalli, rennibraut, rólum 
og tveimur sér geymsluhúsum. Sérinngangur.

SMIÐSBÚÐ 12, 210 GARÐABÆR
MJÖG FLOTT OG GOTT HÚSNÆÐI / GEYMSLURÝMI - 39.9 mkr.

Um er að ræða opið rými með innkeyrsluhurð og aðstöðu fyrir bíla/hjól 

osfrv. Gengið er upp stigatröppur frá bíla aðstöðu upp á efri pall sem 

liggur meðfram aðstöðunni og í enda þess. Á efri palli er aðalinngangur 

ásamt skósíðum gluggum inn í rýmið. Mjög hátt er til lofts, bjart og 

snyrtilegt. Smekklegt eldhús og afstúkað salerni. 

AUSTURSTRÖND 8, 170 SELTJARNARNES
FIMM HERB. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU - 64.9 mkr.

Fimm herbergja ( þrjú svefnherbergi ) 123,4 fm íbúð á efstu hæð 
í lyftufjölbýli ( einn hringstiga upp frá lyftu ) með glæsilegu 
útsýni til sjávar, fjalla og y�r borgina. Stæði í bílageymslu fylgir 
íbúðinni ásamt sér geymslu í sameign. 



Með þér alla leið

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 13. apríl kl. 13:00 - 13:45

Glæsileg tveggja herbergja íbúð á  
fyrstu hæð við Löngulínu í Garðabæ 
Eignin er 91,8 fm
Þvottaherbergi með innréttingu  
innan íbúðar
Rúmgóðar svalir 
Sérgeymsla í kjallara 

Langalína 21
210 Garðabær

.       

57,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunudaginn 14. apríl kl. 13:30 - 14:00

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

Uglugata 32
270 Mossfellsbær

.       

42,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunudaginn 14. apríl kl. 14:30 - 15:00

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

Laufengi 124
112 Reykjavík

.       

110,0 millj.Verð:

SÖLUSÝNING
laugardaginn 13. apríl kl. 14:00 - 15:00

Glæsileg útsýnisíbúð á 8. hæð, efstu hæð
Endaíbúð í sérflokki, þær gerast ekki flottari 

Eignin er skráð FMR 146,2 fm
Tvær lyftur - Tvennar þaksvalir
Gólfsíðir útsýnisgluggar
Eigninni fylgir tvö stæði bílageymslu 
Hægt að hafa áhrif á útlit og hönnun á 
innréttingum frá Brunás 

Mánatún 1
105 Reykjavík

Byggingaraðili:  Dverghamrar

Hverfisgata 94-96 & Barónsstígur 6 
Glæsilegar nýjar íbúðir á besta stað í miðborginni

2ja til 5 herbergja
59 - 186 fm að stærð
                  
Frábær hönnun
Falleg læst álklæðning 
Silestone í borðplötum
Lokaður suður garður
Öllum íbúðum fylgja stæði  
í lokaðri bílageymslu

Verð frá:   44,0 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

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

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

Fallegar gönguleiðir með sjávarsíðunni
Stutt í stofnæðar

Hafnarbraut    
Kársnesi 9

Nánari upplýsingar veita:

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

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

w w w . k a r s n e s . i s

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir  
með sjávarútsýni á vestanverðu Kársnesinu

Fyrstu 24 íbúðir í nýju bryggjuhverfi með fallegum  
útivistar- og göngusvæðum við sjávarsíðuna

Ný brú mun tengja Kársnesið, háskólasam- 
félaginu við Öskjuhlíð og miðbæ Reykjavíkur.

Mikil og metnaðarfull uppbygging  
á Kársnesinu.

Lyftuhús með bílakjallara.        Verð frá: 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17. apríl kl. 15:00 - 16:00

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17. apríl kl. 13:30 - 14:30

Nánari upplýsingar veitir::

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

Nánari upplýsingar veitir::

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Ásgrímur Ásmundsson, hdl og lögg. fasteignasali
asi@miklaborg.is sími: 865 4120

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is



 s. 618 8418  •  vinnupallarehf@gmail.com

FRÁBÆR ÞJÓNUSTA - GÓÐ VERÐ

SALA OG LEIGA

Plettac vinnupallar
- Protekt fallvarnarbúnaður

Láttu öryggi og lausnir ráða ferðinni

IÐNAÐARHÚSNÆÐI
TIL LEIGU
Vagnhöfði 17

s. 776 8484 – siggahrund@gmail.com

Eitt
bil laust115-120 m² 

með millilofti, 
allt nýuppgert

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Til sölu fasteign, rekstur og  
búnaður fyrir Glersalinn
Fallegur salur á efstu hæð  með 
miklu útsýni
Stórar svalir og eldhús á staðnum
Góður rekstur í einum vinsælasta 
veislusal landsins

Tilboð óskast

Glersalurinn  veislusalur
Salavegur 2 Kópavogi

Opið hús á sunnud. 14. apríl kl. 13:00-13:30

Vel staðsett 267,9 fm raðhús. Íbúðarrými skiptist í anddyri, gestasnyrtin-
gu, eldhús, borðstofu, 2 stofur, skrifstofu, 5 svefnherbergi, þvottahús og 
geymslur. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson og ber hönnun hans 
fagurt vitni, bæði að utan og innan. Verð: 97 millj. 

Hvassaleiti 83 – Raðhús 

Halla Unnur Helgadóttir, Löggiltur fasteignasali 
Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík  

Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Traust og fagleg þjónusta

OPIÐ 

HÚS

s. 616 8880 • sos@eignalind.is

Ásbraut 44  
í landi Ásgarðs í Grímsnesi. 
Opið hús sunnudaginn 14. apríl milli kl 15.00-16:00  

Fjögurra herb. heilsárshús 113,2 fm, gestahús 17fm og 10 fm 
geymsla. Tvær eignalóðir ca 2,4 ha. Sólpallur ca 250 fm með 
heitum potti, útisturtu og gufubaði, lóðin og pallurinn hannað 
af Stanislav. Sérsmíðaðar innréttingar. Frábært útsýni, stutt frá 
Selfossi. Einstök eign. Verð 50,9 millj. 

Mikil eftirspurn eftir sumarhúsum
Hægt er að panta verðmat inn á www.verdmat.is

ef þú ert í söluhugleiðingum.

Sigurður Oddur Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

sími 616 8880

Bergþóra Heiða Guðmundsdóttir 
Löggiltur fasteignasali 

sími 7791929

EIGN VIKUNNAR

Hólmgarði 2c - 230 Reykjanesbær - Sími  693 2080
siggi@fermetri.is - www.fermetri.is

OPIÐ HÚS laugardaginn  

13. apríl frá kl. 13.00 til 14.00 

Furudalur 2 í Reykjanesbæ
Gæsilegt fullklárað 170,6m2 4 herbergja parhús 
með bílskúr. Í göngufæri við nýjan grunnskóla  
í byggingu. Verönd og steypt innkeyrsla.
Verð 56,7millj. (Þrjú byggingarstig í boði verð frá 41,9m.)

S.773-4700 og 520-3500

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

S.773-4700 og 520-3500

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Vinsæll veitingastaður til sölu.
Fjölskylduvænn veitingastaður með sæti fyrir 75 gesti. 
Jöfn og góð velta. Góður búnaður, mjög góð staðsetn- 
ing  og sanngjarnt verð.

Uppl. gefur Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteignasali á 
netfanginu oskar@atveignir.is  og í síma 773-4700.  
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