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Hæfni og menntun
 » Háskólamenntun í hagfræði

 » Framúrskarandi greiningar-
hæfni

 » Gott vald á íslensku og ensku  
í ræðu og riti

 » Frumkvæði og færni í mann-
legum samskiptum

 » Reynsla af hagrannsóknum  
og greiningavinnu er kostur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Daníel 
Svavarsson, forstöðumaður 
Hagfræðideildar, daniel.
svavarsson@landsbankinn.is  
og Guðlaug Ólafsdóttir, 
mannauðsráðgjafi, gudlaug.
olafsdottir@landsbankinn.is.

Landsbankinn óskar e�ir hagfræðingi í Hagfræðideild bankans. Hlutverk 
deildarinnar er m.a. að annast greiningar á ytra umhverfi og áhættuþáttum í 

efnahagslífinu. Í þessu felst gerð þjóðhags- og verðbólguspáa ásamt greiningu á 
skuldabréfa- og gjaldeyrismarkaði. Deildin annast einnig greiningu og verðmat 

á skráðum félögum á markaði. Starfsemi deildarinnar er mikilvægur þáttur í 
mótun sameiginlegrar sýnar bankans á þróun og horfum í efnahagsumhverfinu.

Sérfræðingur  
í Hagfræðideild

Helstu verkefni
 » Vinna við þjóðhags- og verð-
bólguspár

 » Þróun á sviðsmyndagreiningum 
og álagsprófum

 » Atvinnuvegagreiningar

 » Þátttaka í öðrum lykilverk-
efnum deildarinnar

Umsókn merkt Sérfræðingur í Hagfræðideild fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 
Við ráðningu í starfið er tekið mið af jafnréttisstefnu bankans  

og eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um. 
Umsóknarfrestur er til og með 1. maí nk.

JAFNLAUNAVOTTUN  
2019

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Ef þú ert með rétta 
 



Hæfniskröfur

sala og ráðgjöf
Ertu í leit að áhugaverðu og gefandi hlutastarfi í sumar?
 
Stígamót leita að hressu og duglegu fólki til að taka þátt í 
kynningarstarfi og fjáröflun í sumar. Starfið felst í því að því 
að kynna starf Stígamóta og bjóða fólki að leggja málefninu 
lið.
 
Starfið fer fram utandyra víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu 
þar sem gengið er í hús. Vinnutíminn er frá kl. 17-21 virka 
daga en í boði er að vinna 2-4 kvöld í viku.  Mögulega er 
hægt að framlengja ráðninguna.
 
Ef þú…
• ert þessi framfærna og opna týpa
• hefur gaman af mannlegum samskiptum
• hefur áhuga á jafnréttismálum
• vilt vinna að réttlátara samfélagi
 
...þá er fjáröflunarstarf hjá Stígamótum eitthvað fyrir þig! 
 
Hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um.

Frekari upplýsingar gefur Steinunn í síma 562-6868. 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á 
steinunn@stigamot.is fyrir 2. maí.

Spennandi hlutastarf!

FAGSTJÓRI GREININGA
HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á:
ORKUSKIPTUM? UMHVERFISMÁLUM?
TRAUSTUM INNVIÐUM? SNJALLVÆÐINGU?

Samorka óskar eftir að ráða hagfræðing eða einstakling  
með aðra viðeigandi menntun, s.s. viðskiptafræði eða  
verkfræði, til að sinna mikilvægum og spennandi verkefnum  
á sviði greininga. Um er að ræða skemmtilegt starf fyrir 
einstakling sem hefur áhuga og getu til að safna saman  
og greina hagtölur og ýmsar áhugaverðar upplýsingar sem  
varða orku- og veitustarfsemi á Íslandi og í nágrannalöndum 
okkar, og koma þeim til skila á mannamáli.

Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. 
Aðildarfélög Samorku eru um 50 talsins og með starfsemi  
um allt land. Hlutverk samtakanna er að starfrækja trúverðugan, 
fræðandi og jákvæðan vettvang um starfsemi orku- og 
veitufyrirtækja og styrkja þannig stöðu þeirra og rekstur. 

Samorka er aðili að Samtökum atvinnulífsins og er staðsett  

að vinna náið með ýmsum sérfræðingum aðildarfyrirtækja
Samorku auk sérfræðinga annarra samtaka í Húsi atvinnulífsins.

NÁNARI UPPLÝSINGAR MÁ FINNA Á WWW.SAMORKA.IS

 
Umsóknarfrestur er til og með 6. maí. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

HELSTU VERKEFNI:
 Söfnun, greining og miðlun upplýsinga sem varða orku-  

 
orku- og veitufyrirtækja.

 Skýr og greinargóð framsetning gagna og upplýsinga.

 Skipulagning og umsjón með framkvæmd opinna funda  
um málefni orku- og veitugeirans.

  Faglegur stuðningur við ýmis verkefni sem unnið er að hverju sinni.

.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
 

viðskiptafræði eða verkfræði.

 Hæfni og áhugi á að greina upplýsingar og hagstærðir sem  
varða orku- og veitustarfsemi hér á landi og í nágrannalöndum.

 
myndrænt og munnlega.

  Jákvæðni og mikil samskipta- og samstarfsfærni.

  Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
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Tryggingastofnun
Hlíðasmára 11 | 201 Kópavogur
Sími 560 4400 | tr@tr.is | tr.is

Helstu verkefni og ábyrgð

 - Fjárhagsleg áætlana- og skýrslugerð, gerð 
greiðsluáætlana og eftirlit með kostnaði

- Yfirumsjón með innheimtu, eftirliti og 
fjárreiðum

- Yfirumsjón með bókhaldi, afstemmingum og 
gerð ársreikninga

- Yfirumsjón með skjalavistun

- Innleiðing nýrra verkefna og verklags 

- Upplýsingagjöf og samskipti við fagráðuneyti 
og stofnanir s.s. Ríkisendurskoðun og Fjársýslu 
ríkisins

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðkomandi stéttarfélags.

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

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið rökstudd. Jafnframt skal leggja fram leyfisbréf og 
staðfestar upplýsingar um menntun. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum 
við umsækjendur.

Umsóknarfrestur er til og með 6. maí 2019

Upplýsingar um starfið og hvernig á að sækja um má finna á starfatorg.is – og um stofnunina á tr.is.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri og Hólmfríður Erla Finnsdóttir, 
mannauðsstjóri í síma 560 4400.

FRAMKVÆMDASTJÓRI
REKSTRARSVIÐS

Hlutverk Tryggingastofnunar er að framfylgja lögum
um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð
og lögum um málefni langveikra barna auk þess að sinna 
öðrum verkefnum sem stofnuninni eru falin hverju sinni.

Tryggingastofnun auglýsir eftir framkvæmdastjóra 
rekstrarsviðs. Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs á 
sæti í yfirstjórn stofnunarinnar. Hann ber ábyrgð á 
gerð og framkvæmd fjárhagsáætlana fyrir rekstur 
og þá bótaflokka sem Tryggingastofnun hefur 
umsýslu með.  

Hæfnikröfur

- Meistarapróf í viðskiptafræði, rekstrarhagfræði, 
fjármálaverkfræði eða sambærileg menntun er 
skilyrði

- Starfsreynsla af fjármálastjórnun er mikilvæg 

- Reynsla af stjórnun og mannaforráðum er skilyrði

- Þekking og reynsla af opinberum rekstri og lögum
um opinber fjármál er æskileg

- Þekking og reynsla af Oracle-bókhaldskerfi ríkisins
er kostur

- Góð kunnátta í íslensku, ensku og norrænu tungu-
máli. Færni til að tjá sig skipulega í ræðu og riti

- Mjög góð færni í Excel er skilyrði

- Framúrskarandi þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum

- Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í starfi mikilvæg

- Skipulagshæfileikar og geta til að hafa yfirsýn með 
verkefnum

Auðarskóli óskar eftir að ráða í eftir-
farandi stöður skólaárið 2019-2020

Kennarar í Auðarskóla
Við Auðarskóla er laus 100% staða umsjónarkennara á 
unglingastigi og 100% staða umsjónarkennara á yngsta 
stigi fyrir skólaárið 2019-2020.
Umsjónarkennsla á unglingastigi, meðal kennslugreina 
eru:
• Íslenska
• Samfélagsfræði
• Erlend tunugmál
• Val

Umsjónarkennsla á yngsta stigi, 
meðal kennslugreina eru:
• Stærðfræði
• Íslenska
• Náttúrufræði
• Samfélagsfræði
• Enska 

Mikilvægt er að umsækjendur búi að:
• Færni í samskiptum
• Frumkvæði í starfi
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta

Einnig þurfa umsækjendur að vera tilbúnir að vinna eftir 
stefnu Auðarskóla í teymiskennslu.

Umsóknarfrestur er til 1.maí 2019.

Umsækjendur þurfa að hafa leyfisbréf til þess að kenna 
í grunnskóla. Umsóknir um starfið berist á netfangið 
keli@audarskoli.is. Í umsókninni þurfa að vera ferilskrá 
og ábendingar um meðmælendur. Upplýsingar um 
starfið veitir Þorkell aðstoðarskólastjóri í síma 4304757.

Sérfræðingur í kjaramálum

Capacent — leiðir til árangurs

Félag íslenskra 
náttúrufræðinga er 
skammstafað FÍN og 
var stofnað af nokkrum 
náttúrufræðingum árið 
1955. FÍN er eitt af stærstu 
aðildarfélögum BHM. Alls 
starfa um 36% félagsmanna 
FÍN á almennum markaði og 
um 64% á opinberum markaði.  
Hlutverk félagsins er að stuðla 
að samvinnu og samheldni 
náttúrufræðinga á Íslandi 
og að bæta markvisst kjör 
félagsmanna sinna.  Félagið 
annast gerð kjarasamninga 
fyrir félagsmenn sína sem 
félagsmenn greiða atkvæði 
um. 
 
Á skrifstofu félagsins starfa 
að jafnaði 3 starfsmenn í fullu 
starfi og virkir félagsmenn eru 
tæplega 2000.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13420 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi
Þekking á kjarasamningum og stofnanasamningum 
Þekking á málefnum stéttarfélaga
Geta til að vinna í hópi og hæfni til að leiða mál til lykta 
Lipurð og hæfni í samskiptum og rík þjónustulund
Bókhaldskunnátta og þekking á hagfræði
Frumkvæði og metnaður
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti 
Góð almenn tölvuþekking, sér í lagi á töflureikni

·
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Umsóknarfrestur

5. maí 

Starfssvið
Ráðgjöf til félagsmanna
Túlkun kjarasamninga, stofnanasamninga og 
ráðningarsamninga
Túlkun laga og reglna á sviði vinnuréttar- og stjórnsýslu
Gerð stofnanasamninga
Úrlausn einstaklingsmála
Úrlausn ágreiningsefna
Umsagnir og ýmsar greinagerðir
Samskipti við vinnuveitendur, BHM og aðildarfélög BHM
Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu

Félag íslenskra náttúrufræðinga (FÍN) óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á sviði vinnumarkaðsmála til að sinna 
fjölbreyttum verkefnum og þjónustu við félagsmenn félagsins.

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á



Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á  
Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr  

upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.

Viltu hjálpa okkur að gæta hagsmuna þjóðarinnar?
Fiskistofa óskar eftir að ráða  metnaðarfullan og jákvæðan lögfræðing til starfa á Akureyri, Ísafirði eða Vestmannaeyjum. 
Um er að ræða ráðningu til  tveggja ára.
Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og þekking-
armiðlun. Um fullt starf er að ræða.

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út 
með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, 

með síðari breytingum, sbr. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Helstu verkefni:
• Meðferð brotamála.
• Lögfræðileg ráðgjöf innan Fiskistofu. 
• Önnur lögfræðileg verkefni á starfssviði stofnunarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Sjálfstæði, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu 

og riti.
• Reynsla af lögfræðistörfum kostur.
• Þekking og reynsla af stjórnsýslu er kostur sem og  

þekking á sjávarútvegi og fiskveiðilöggjöfinni.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eyþór Björnsson fiski- 
stofustjóri eða Hildur Ösp Gylfadóttir, sviðsstjóri mannauðs- 
og fjármála í síma 569 7900

Ferilskrá á íslensku sem hefur m.a. að geyma ítarlegar 
upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem 
og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda í 
starfið er rökstudd sendist í gegnum heimasíðu Fiskistofu, 
www.fiskistofa.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2019.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins og viðeigandi 
stéttarfélags en Fiskistofa hefur hlotið jafnlaunavottun. 
Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem 
karlar hvattir til að sækja um. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um  
ráðningu hefur verið tekin. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR/ 
SJÚKRALIÐAR 

SPOEX - Samtök psoriasis og exemsjúklinga óska eftir 
að ráða heilbrigðismenntaðan einstakling til starfa á 
göngu deild samtakanna að Bolholti 6, 105 Reykjavík. 
Skemmtilegt og fjölbreytt starf sem krefst sjálfstæðra 
vinnubragða. 

Umsóknir óskast 
sendar á netfangið 
skrifstofa@spoex.is 
fyrir 1. maí 2019.

Forstöðukona / forstöðumaður
Hafrannsóknastofnun leitar eftir forstöðukonu / forstöðu-
manni í fullt  starf við Sjávarútvegsskóla Háskóla Sam-
einuðu þjóðanna (SHSÞ). Hlutverk skólans er að vinna í 
samræmi við stefnu stjórnvalda í þróunarsamstarfi á sviði 
sjálfbærrar nýtingar auðlinda sjávar og vatna og í samræmi 
við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í samstarfslöndum 
skólans í Afríku, Asíu og eyríkjum Karíbahafsins. Stærsta 
verkefni skólans ár hvert er 6 mánaða framhaldsnám á 
Íslandi fyrir starfandi fagfólk í samstarfslöndunum þar sem 
mikil áhersla er lögð á hagnýtingu þekkingar.  
Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans, 
www.unuftp.is.
Leitað er að öflugum og jákvæðum stjórnanda í krefjandi 
starf. 

Starfssvið:
• Ábyrgð á daglegu starfi og rekstri skólans
• Skipulagning náms
• Fjármál og starfsmannahald
• Samstarf við samstarfsaðila, innanlands og utan
• Gerð kennslu-, þjónustu- og samstarfssamninga

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Meistaranám eða doktorsnám sem nýtist í starfi
• Stjórnunarreynsla
• Reynsla af kennslu og rannsóknum í sjávarútvegi 
 eða fiskeldi
• Þekking og reynsla af þróunarsamstarfi æskileg
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta, jafnt í rituðu sem  
 mæltu máli
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Mjög góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að vinna með  
 fólki frá mismunandi menningarheimum

Um er að ræða fullt starf með starfsstöð í Reykjavík en fyrir 
liggur að stofnunin flytur í Hafnarfjörð á árinu. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðkomandi 
stéttarfélags. Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf ekki 
síðar en 1. ágúst.

Óskað er eftir að umsókn fylgi greinargóð ferilskrá yfir 
menntun og fyrri störf, staðfesting á námi og kynningarbréf 
þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar-
innar og sinni sýn varðandi hlutverk og starfssemi skólans. 

Umsóknarfrestur er til og með 6. maí n.k. 

Umsóknir skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.
is eða á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 
Reykjavík.

Nánari upplýsingar veita Tumi Tómasson, forstöðumaður og 
Sigurður Guðjónsson, forstjóri í síma 5752000.

Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að sækja um starfið. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna 
er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna 
og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu 
og verndun auð linda hafs og vatna. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í 
Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö 
rannsóknaskip og hefur að jafn aði um 190 starfsmenn í þjónustu sinni. 
SHSÞ er að mestu fjármagnaður af framlögum Íslands til þróunarsam-
vinnu og rekinn af stofnuninni í samstarfi við utanríkisráðuneytið, Matís, 
HÍ, HA og Hólaskóla og í góðum tengslum við sjávarútveg á Íslandi. Skó-
linn hefur verið rekinn í yfir 20 ár og býr starfsfólk hans yfir mikilli reynslu 
og þekkingu á sjávarútvegi á Íslandi og verkefnum skólans.
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Starfssvið 
• Meta flæði gáma og afkastagetu tækja 

á hafnarsvæði með það að marki að 
hámarka nýtingu

• Tekur þátt í verkstjórn og skipulagningu á 
vinnu á hafnarsvæði

• Eftirfylgni og umsjón með innleiðingu á 
nýju tölvukerfi á hafnarsvæði

• Sér um vinnslu og framsetningu á 
árangursmælingum

• Vinnur að þróunar- og umbótaverkefnum 

> Sérfræðingur á hafnarsvæði 

Sótt er um starfið á vef okkar www.samskip.is.  Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl nk. 
Umsækjendur eru beðnir um að láta ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir 
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, hæfni og eiginleika fylgja með umsókn. 

Nánari upplýsingar veitir Elmar Pálmi Lárusson forstöðumaður hafnarsvæðis,
elmar.palmi.larusson@samskip.com

Við leitum að drífandi og útsjónasömum einstaklingi til þess að sinna starfi 
sérfræðings á hafnarsvæði Samskipa í Reykjavík. 

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.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem 

nýtist í starfi t.d. verkfræði, 
rekstrarfræði, tæknifræði

• Marktæk reynsla af verkstjórn 
• Framúrskarandi tölvufærni 

og hæfni í úrvinnslu og 
framsetningu gagna

• Góð íslensku og enskukunnátta 
í tali og riti er nauðsynleg

Eiginleikar
• Færni í mannlegum 

samskiptum og geta til að 
koma frá sér efni á einfaldan 
og skýran máta

• Skipulögð og sjálfstæð 
vinnubrögð

• Geta til þess að leiða hóp



 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Fastus óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna innkaupum, birgðastýringu og öðrum tilfallandi 
verkefnum á vörustjórnunarsviði fyrirtækisins. Leitað er að jákvæðum og nákvæmum aðila sem vill 
starfa með öflugum hópi starfsmanna hjá Fastus. Í boði er framtíðarstarf hjá traustu fyrirtæki.

SÉRFRÆÐINGUR Í INNKAUPUM OG BIRGÐASTÝRINGU

Starfslýsing
• Vörustjórnun í AGR og Navision

• Þjónusta og upplýsingagjöf við söludeildir 
fyrirtækisins

•  Eftirfylgni á pöntunum og samskipti við vöruhús

• Kostnaðareftirlit, greining gagna og áætlanagerð

• Samskipti við innlenda og erlenda birgja

• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi

• Þekking á aðfangakeðjunni, innkaupa- og 
vöruhúsakerfum

• Metnaður og frumkvæði við úrlausn verkefna

• Góð almenn tölvukunnátta m.a. á Excel

• Nákvæm og vönduð vinnubrögð

• Góð íslensku- og enskukunnátta

Nánari upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir,  
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur til og með 29. apríl nk.

Fastus er framsækið þjónustufyrirtæki sem sér fyrirtækjum og stofnunum á heilbrigðissviði,  
og í rekstri tengdum matvælum, ferðaþjónustu og iðnaði, fyrir tækjum, búnaði og rekstrarvörum. 
Hjá Fastus starfar fjölbreyttur og fjölhæfur hópur sérfræðinga sem leitast við að finna viðeigandi 
lausnir fyrir sérhvern viðskiptavin félagsins. Nánari upplýsingar á www.fastus.is

hagvangur.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
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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:
 Að veita skólanum faglega forystu og leiða þróun skólastarfs til framtíðar í samræmi við skólastefnu Dalvíkurbyggðar, Aðalnámskrá 
grunnskóla og lög um grunnskóla 
Að stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans
Að bera ábyrgð á samstarfi við aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu á grunnskólastigi er skilyrði
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis- og menntunarfræða er kostur
Þekking á áætlanagerð, fjármálastjórnun og stefnumótunarvinnu er kostur
Reynsla á sviði stjórnunar og faglegrar forystu menntastofnana er kostur
Frumkvæði, leiðtogahæfni og góðir skipulagshæfileikar
Framúrskarandi færni í samskiptum
Góð 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

 

Samstarfsnet opinberu háskólanna (sjá samstarf.hi.is) óskar eftir að ráða persónuverndarfulltrúa í 
fullt starf, í samræmi við VI. kafla laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Að 
samstarfsnetinu standa allir opinberu háskólarnir, þ.e. Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, 
Landbúnaðarháskóli Íslands og Háskólinn á Hólum. Persónuverndarfulltrúi mun verða ráðinn sem 
starfsmaður við Háskóla Íslands og hafa þar starfstöð sína, en mun sinna verkefnum á starfssviði sínu 
við alla opinberu háskólana. 

 

Um hæfni persónuverndarfulltrúa, stöðu hans og verkefni gilda að öðru leyti fyrirmæli 37.-39. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí nk.

Sótt er um á vefsíðu Háskóla Íslands undir laus störf.  Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn: I. Ferilskrá
II. Bréf þar sem áhuga á starfinu er lýst og fjallað um hvað umsækjandi telur sig geta lagt af mörkum til þess
III. Staðfest afrit af prófskírteinum  –  IV. Upplýsingar um umsagnaraðila.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólakennara. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum 
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun liggur fyrir. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Diðrik Baldursson, skrifstofustjóri rektorsskrifstofu Háskóla Íslands,
mb@hi.is, sími 525 4206.

HELSTU VERKEFNI: 

• Vinna að verkefnum vegna innleiðingar nýrrar 
persónuverndarlöggjafar. 

• Umsjón með og eftirfylgni við persónuverndarstefnur 
opinberu háskólanna og framfylgni við 
persónuverndarlöggjöf.

• Ráðgjöf um túlkun á löggjöf um persónuvernd og
úrlausn álitaefna.

• Fræðsla til stjórnenda og starfsmanna opinberu 
háskólanna.

• Samskipti og samstarf við Persónuvernd og önnur 
stjórnvöld.

• Samskipti við skráða einstaklinga um mál sem tengjast 
vinnslu á persónuupplýsingum þeirra.

• Önnur verkefni að beiðni æðstu stjórnenda opinberu 
háskólanna.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.

• Sérþekking á innlendum og evrópskum 
persónuverndarlögum.

• Góð samstarfs- og samskiptahæfni.

• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í vinnubrögðum.

• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig
í ræðu og riti.

• Skilningur á öryggis- og upplýsingatæknimálum
er kostur.

• Reynsla af störfum í stjórnsýslu er kostur sem og
þekking á starfi háskóla.

PERSÓNUVERNDAR-
FULLTRÚI 

Sumarstarf - hópstjóri
Ertu í leit að áhugaverðu og gefandi starfi í sumar með 
möguleika á framlengingu?
 
Stígamót leita að skipulögðum og kraftmiklum einstaklingi 
til þess að leiða teymi fjáröflunarstarfsfólks í sumar. Verk-
efnið miðar að því að kynna starf Stígamóta og bjóða fólki 
að leggja málefninu lið.

Starfið felst í skipulagningu á vinnu hópsins sem og þátt-
töku í götukynningu sem fram fer víðsvegar á höfuðborgar-
svæðinu þar sem gengið er í hús. Vinnutíminn er frá kl. 
13-21 mánudaga til fimmtudaga.
 
Ef þú…
• ert mjög sjálfstæð(ur) í vinnubrögðum 
• vilt vinna að réttlátara samfélagi
• ert þessi framfærna og opna týpa
 
...þá er hópstjóri fjáröflunar hjá Stígamótum  
eitthvað fyrir þig! 
 
Frekari upplýsingar gefur Steinunn í síma 562-6868. 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á 
steinunn@stigamot.is en umsóknarfrestur er til 2. maí.

Félagsráðgjafi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir stöðu 

félagsráðgjafa lausa til umsóknar. 
Um er að ræða 100% starf. 

Umsækjandi  hafi starfsréttindi félagsráðgjafa MA

Verkefni félagsráðgjafa taka til almennrar 
félags- og skólaþjónustu, barnaverndar og 

stuðningsþjónustu sveitarfélaga.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags  Íslands.

Skrifleg umsókn er tilgreini  menntun, starfsferil, 1-2  
umsagnaraðila ásamt prófskírteinum,  starfsleyfi og 
sakavottorði berist undirrituðum sem jafnframt veitir 

frekari upplýsingar.

Umsóknarfrestur er til 24. maí 2019
Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður

Klettsbúð 4,   360  Snæfellsbær
sveinn@fssf.is;  s. 430 7800, 861 7802

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.



Aðstoðarskólastjóri Breiðholtsskóla

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.

Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra í Breiðholtsskóla.
Breiðholtsskóli er heildstæður grunnskóli með um 420 nemendur í 1. til 10. bekk. Einkunnarorð skólans eru ábyrgð, traust 
og tillitssemi og kjörorðin -árangur fyrir alla. Breiðholtsskóli státar af fjölmenningarlegu samfélagi bæði nemenda og 
starfsmanna en rúmlega þriðjungur nemenda hefur annað móðurmál en íslensku. Kennarar vinna saman í teymum og taka 
virkan þátt í þróun skólastarfsins. Mikil áhersla er lögð á læsi í víðum skilningi, félagsfærni og sjálfseflingu.

Markmið Breiðholtsskóla eru:
• Að veita góða, alhliða menntun og stuðla að þroska hvers 

og eins nemanda.
• Að stuðla að góðri líðan nemenda.
• Að stuðla að góðu samstarfi við foreldra.
• Að leggja áherslu á jákvætt, faglegt starfsumhverfi og 

starfsánægju.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir frum-

kvæði, leiðtogahæfileikum og hefur góða fagþekkingu á 
skólastarfi og skólaþróun.

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Stýrir daglegri starfsemi og föstum viðburðum í skóla-

num.
• Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra.

• Leiðtogi og þátttakandi í faglegri forystu á sviði kennslu 
og þróunar í skólastarfi.

• Samstarf við heimili og samfélag.
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og 

annað fagfólk. 
Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun menntastofnana eða sam-

bærileg menntun sem nýtist í starfi. 
• Stjórnunarreynsla úr grunnskóla eða hæfni og áhugi til 

að veita faglega forystu í skólaþróunarverkefnum.
• Afburðarhæfni í samskiptum og samvinnu.
• Frumkvæði, sveigjanleiki og faglegur metnaður. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Góð færni í íslensku.

Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2019.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands. 
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf. 

Nánari upplýsingar veitir Ásta Bjarney Elíasdóttir, skólastjóri, sími  664-8252. 
Netfang: asta.bjarney.eliasdottir@rvkskolar.is

Hlutverk skrifstofu Alþingis er að annast stjórnsýslu Alþingis. Í því felst að veita 
þingmönnum faglega aðstoð, aðstoða forustu þingsins, annast almennan rekstur  
Alþingis og sinna upplýsingamiðlun um hlutverk og starfsemi Alþingis. Nánari  

Hæfniskröfur:

• Þekking á íslenskri stjórnskipan, samspili greina ríkisvaldsins og hlutverki 
 Alþingis er áskilin.

• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli.

 

s. 5630500

 

Ráðið verður í embættið frá og með 1. sept. 2019.

Umsóknarfrestur er til og með 6. maí 2019.

vinnustaður um 200 manna.

-

Gildi skrifstofu Alþingis eru þjónustulund, fagmennska og samvinna.

Stýrimaður
Dögun ehf. leitar að stýrimanni á Dag SK 17.   

Reynsla af togveiðum æskileg.     

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn, með 
upplýsingum um menntun og fyrri störf, með tölvu-
pósti til: oskar@dogun.is og/eða gissurb@simnet.
is.  Nánari upplýsingar veita Gissur Baldursson í síma 
690-1652 eða Óskar Garðarsson í síma 892-1586. 

Dögun ehf. var stofnað árið 1983.  Fyrirtækið stundar rækju-
vinnslu og útgerð, og er með aðsetur á Sauðárkróki.

Kjötiðnaðarmaður / 
Starfsmaður í lögun

Norðlenska óskar eftir að ráða kjötðniðnaðarmann / 
starfsmann til að sjá um lögun í kjötvinnslu fyrirtækisins á 
Akureyri. 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í kjötiðn æskilegt eða mikil reynsla  
 af sambærilegu starfi
• Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni og frumkvæði
• Góð samskiptahæfni og jákvæðni
• Fagmennska og geta til að vinna undir álagi
• Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar veitir Eggert H. Sigmundsson 
framleiðslustjóri í síma 840 8858 eða netfang 
eggerts@nordlenska.is. Umsóknir með ferilskrá má senda á 
netfangið jona@nordlenska.is. 

Umsóknarfrestur er til 5. maí 2019. 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.

Norðlenska er eitt öflugasta matvælaframleiðslufyrirtæki landsins 
með að jafnaði um 160 starfsmenn á Akureyri, Húsavík og í Reykjavík. 
Jafnréttismál eru okkur hugleikin og hvetjum við konur jafnt sem karla 
til að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

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

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201904/883
Heilsugæsluritari Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201904/882
Sérfræðingur í kerfisstjórnun Veðurstofa Íslands Reykjavík 201904/881
Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201904/879
Persónuverndarfulltrúi HÍ - Samstarfsnet opinb. háskólanna Reykjavík 201904/878
Háskólamenntaður starfsmaður Landspítali, svefndeild Reykjavík 201904/877
Sérfræðingar Tryggingastofnun Kópavogur 201904/876
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201904/875
Verkefnisstjóri Rannsóknasetur HÍ á Ströndum Hólmavík 201904/874
Framkvæmdastjóri rekstarsviðs Tryggingastofnun Kópavogur 201904/873
Embætti skrifstofustj. Alþingis Alþingi Reykjavík 201904/872
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dag- og göngud. augnl. Reykjavík 201904/871
Geðlæknir við sálfélagsl. þjón. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201904/870
Sérfr. í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201904/869
Verkefnastjóri Háskólinn á Akureyri, kennaradeild Akureyri 201904/868
Verkefnastjóri Landspítali, viðhaldsdeild Reykjavík 201904/867
Skrifstofumaður/ heilbrigðisritari Landspítali, Göngudeild lyflækninga Reykjavík 201904/866
Hjúkrunarfræðingur, dagvinna Landspítali, Göngudeild smitsjúkd. Reykjavík 201904/865
Sérfræðilæknir, sumarafleysing Landspítali, almennar lyflækningar Reykjavík 201904/864
Umsjónarmaður fasteigna Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201904/863
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestmannaeyja 201904/862
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201904/861
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hveragerði  201904/860
Forstöðumaður SHSÞ Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201904/859
Kennari, íslenska Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201904/858
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201904/857

Húnaþing vestra
Hvammstangi er stærsti þétt-
býliskjarni sveitarfélagsins 
með um 600 íbúa og íbúar í 
Húnaþingi vestra eru 1.200.  
Húnaþing vestra er í alfaraleið í 
u.þ.b. tveggja klst. akstursfjar-
lægð frá Reykjavík og Akureyri, 
vestast á Norðurlandi og er 
með góðar tengingar inn á 
Vesturland og Vestfirði.   Í 
Húnaþingi vestra er öll almenn 
opinber þjónusta til staðar auk 
annarrar fjölbreyttrar þjónustu 
hvort sem leitað er að góðum 
búsetukosti eða stað til að upp-
lifa náttúru, sögu og mannlíf í 
fögru umhverfi. Möguleikar til 
útivistar, íþrótta, afþreyingar og 
félagsstarfa eru fjölmargir og 
því er Húnaþing vestra kjörinn 
búsetukostur. 

Við leitum að einstaklingum með:
• Tilskilda menntun.
• Áhuga á að starfa með börnum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileika
• Hæfni til að sýna frumkvæði 
 í starfi

Kaup og kjör samkvæmt kjara-
samningi viðkomandi stéttarfélags. 
Í samræmi við jafnréttisstefnu 
Húnaþings vestra eru karlar jafnt 
sem konur hvött til að sækja 
um störfin. Upplýsingar um 
skólastarfið má finna á heimasíðu 
Húnaþings vestra Hugmyndafræði 
leikskólans byggir á kenningum 
Mihaly Csikszentmihalyi, flæði.

Á Hvammstanga eru laus spennandi 
störf í vaxandi samfélagi
 
Í Húnaþingi vestra eru laus til umsóknar störf í leik-, grunn- og tónlistarskóla.  Einnig vantar organista 
í kirkjustarf. Umsóknarfrestur er til 15. maí 2019  og þurfa viðkomandi að hefja störf 1. ágúst nk. Með 
umsóknum skal fylgja ferilskrá og upplýsingar um meðmælendur.

Við leikskólann Ásgarð eru lausar fimm stöður  
kennara / leiðbeinanda, 100%.
• Staða aðstoðarleikskólastjóra / sérkennslustjóra.
• Staða deildarstjóra á eldra stigi.
• Þrjár stöður til frambúðar.

Nánari upplýsingar um störf í leikskóla gefur Guðrún Lára Magnúsdóttir skólastjóri í síma 451-2343 / 
866-1565. Umsóknum skal skilað á netfangið leikskoli@hunathing.is

Við Grunnskóla Húnaþings vestra eru lausar fjórar stöð-
ur kennara, 75-85%. Möguleiki er á auknu stöðuhlutfalli í 
kennslu valgreina.
• Staða umsjónarkennara á unglingastigi, kennslugreinar íslenska og  
 danska, framtíðarstarf.
• Staða umsjónarkennara á miðstigi, kennslugreinar íslenska á miðstigi og  
 enska á mið- og unglingastigi. Tímabundið starf.
• Staða umsjónarkennara á yngsta stigi, framtíðarstarf. 
• Staða myndmenntakennara, framtíðarstarf.

Nánari upplýsingar um störf í grunnskóla gefur Sigurður Þór Ágústsson skólastjóri í síma 455-2900 / 
862-5466. Umsóknum skal skilað á netfangið grunnskoli@hunathing.is.

Við Tónlistarskóla Húnaþings vestra eru lausar 
þrjár 50% - 100% stöður kennara.
• Staða skólastjóra.
• 1 - 2 stöður kennara.

Nánari upplýsingar um störf í tónlistarskóla gefur Jenný Þórkatla Magnúsdóttir sviðsstjóri fjölskyldu-
sviðs í síma 771-4966. Umsóknum skal skilað á netfangið jenny@hunathing.is

Organisti
Laust er 25% -  50% starf organista við Hvammstangakirkju og í verktakastarf við þrjár aðrar  kirkjur 
í Húnaþingi vestra. 

Nánari upplýsingar um störf organista gefur séra Magnús Magnússon í síma 867-2278.  
Umsóknum skal skila á netfangið srmagnus@simnet.is

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

Liðsmaður óskast! 
Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða  

löggiltan fasteignasala eða nema til löggildingar 
fasteignasala til starfa.

Vaxandi fasteignasala í léttu og skemmtilegu  
starfsumhverfi. Góðir tekjumöguleikar.
Reynsla af sölu fasteigna nauðsynleg.

Fáið frekari upplýsingar hjá Kristjáni Baldurssyni  
í síma 867-3040 eða kristjan@trausti.is

Talmeinafræðingur 
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir  stöðu 

talmeinafræðings lausa til umsóknar. 

Umsækjandi  hafi starfsbundin réttindi talmeinafræðings.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Skriflegar umsóknir er tilgreini nöfn 2ja umsagnaraðila, 
menntun, fyrri störf og sakavottorð berist undirrituðum 

sem jafnframt veitir  frekari upplýsingar.

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2019
Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður

Klettsbúð 4,   360  Snæfellsbær
sveinn@fssf.is;  s. 430 7800, 861 7802

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

The Faculty of Social Science and Law at Bifröst University, Iceland, 
offers a full-time academic position (assistant, associate or full 
professor) to a candidate with an internationally recognised 
research record in social sciences, preferably with a competence 

would be part of an ambitious faculty, aiming at strengthening its 

University offers competitive salaries in a growing, albeit a century 
old, institution.

Full-time academic 
position at 
Bifröst University

• Be an excellent teacher.
• A researcher with a proven track record of publications in ISI    
   journals and/or by recognised university book publishers.
• Be willing and able to contribute actively to the development of
   the Faculty of Social Science and Law.
• Hold a PhD in Social Sciences, emphasis on media and 
   communications is a bonus.
• Be comfortable with online teaching and the use of ICT.
• 

• A detailed CV with a comprehensive bibliography.
• A cover letter.

The application deadline is 1 May 2019 and the candidate would 
be expected to be able to start in August-September 2019.

Bifröst University is an equal opportunity institution. Gender 
balance might thus be a factor in the hiring process.

For further information, please contact Dr Magnús Árni Skjöld 
Magnússon, dean of the faculty magnus@bifrost.is.

An application should consist of

A successful candidate would



B.Ó. Smiðir ehf.  óska eftir að 
ráða smiði í vinnu

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is

Starf skjalastjóra á skrifstofu 

rekstrar og innri þjónustu

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir hér með laust til umsóknar starf  
skjalastjóra á skrifstofu rekstrar og innri þjónustu.

Helstu verkefni:

• Ábyrgð og daglegur rekstur málaskrár og skjalasafns ráðuneytisins.
• Þróun skjalastefnu og verklags við skjalastjórn. 
• Ráðgjöf og stuðningur við starfsfólk varðandi skráningu og leitir 
  í málaskrá.
• Umsjón með móttöku, skráningu, varðveislu og frágangi skjala. 
• Eftirfylgni með skjalaskráningu og vinnslu mála í málaskrá. 
• Umsjón með bókasafni.

Menntunar- og hæfniskröfur:  

• Háskólapróf í upplýsingafræði; sérhæfing í skjalastjórn æskileg.
• Þekking og reynsla af skjalastjórn nauðsynleg. 
• Reynsla af verkefnastjórnun og innleiðingu skjalastjórnarkerfa kostur.
• Ábyrgð, nákvæmni, vandvirkni og skipulagshæfni. 
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni í að miðla upplýsingum með skýrum hætti í ræðu og riti.
• Mjög gott vald á íslensku er skilyrði.
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra. 
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið. 
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 6. maí 2019

Umsóknum skal skila rafrænt á Starfatorgi – starfatorg.is. Umsóknum 
skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. 
Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, 
sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með 
síðari breytingum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar:  
Kristín Hagalín Ólafsdóttir 
skjala- og upplýsingastjóri, 
kristin.olafsdottir@hrn.is og 
Böðvar Héðinsson 
skrifstofustjóri,  
bodvar.hedinsson@hrn.is  
í síma 545 8700.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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



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.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Deildarstjóri 
fræðsluþjónustu
Ný og spennandi staða deildarstjóra fræðsluþjónustu á 
fjölskyldusviði Suðurnesjabæjar er laus til umsóknar.

Suðurnesjabær er framsækið sveitarfélag sem veitir framúrskarandi þjónustu á 
sviði velferðar- og fræðslumála. Fjölskyldusvið er samþætt þjónustueining og til 
þess heyrir öll félags-, frístunda- og fræðsluþjónusta. Lögð er áhersla á að 
sérfræðingar á fjölskyldusviði vinni í teymum þvert á stofnanir.

Menntunar- og hæfniskröfur

 · Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari eða nám 
  í uppeldis- og menntunarfræðum.
 · Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg.
 · Reynsla af stjórnun og kennslu er skilyrði.
 · Þekking og reynsla af áætlanagerð og rekstri
 · Þekking og reynsla í opinberri stjórnsýslu er æskileg.
 · Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði.
 · Leiðtogahæfni og geta til að hvetja aðra til árangurs.
 · Sjálfstæði í vinnubrögðum og færni til að tjá sig í ræðu og riti er skilyrði.

Meginhlutverk deildarstjóra fræðsluþjónustu

 · Veita faglega forystu og móta framtíðarsýn fyrir fræðsluþjónustu í Suðurnesjabæ.
 · Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi fræðsluþjónustu.
 · Leiða farsælt samstarf menntastofnana í Suðurnesjabæ.
 · Deildarstjóri fræðsluþjónustu heyrir undir sviðsstjóra fjölskyldusviðs. 

Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2019. 
Umsóknum skal skilað á netfangið afgreidsla@sudurnesjabaer.is.

Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starf deildarstjóra fræðsluþjónustu.

Upplýsingar um starfið veitir Guðrún Björg Sigurðardóttir, sviðsstjóri fjölskyldu-
sviðs, netfang gudrun@sudurnesjabaer.is, og Magnús Stefánsson, bæjarstjóri 
Suðurnesjabæjar, netfang magnus@sudurnesjabaer.is eða í síma 425 3000.

 

Fagmennska – Samvinna – Virðing

Viltu vinna með hamingjusömustu íbúunum?

Við Grunnskóla Grindavíkur eru eftirfarandi stöður lausar:

Stöður umsjónarkennara á öll skólastig
Staða íþróttakennara, textilkennara 

og dönskukennara.

Umsóknarfrestur er til 5. maí 
en ráðið er í stöðurnar frá 1. ágúst 2019.

   
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar. Sjá nánar 
á heimasíðu skólans http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

Við leitum að einstaklingum með réttindi til kennslu í grunnskóla 
sem eru metnaðarfullir, og góðir í mannlegum samskiptum, með 
skipulagshæfileika, eru sveigjanlegir og tilbúnir að leita nýrra 
leiða í skólastarfi. Skólinn vinnur í anda Uppeldi til ábyrgðar.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 

Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 
Grindavík eða sendist á netfangið gudbjorgms@grindavik.is 

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg M. Sveinsdóttir skólastjóri í 
síma 420-1200.

 

 

 

 

 

Redder leitar að góðum sölumanni. 
Við leitum að einstaklingi með iðnmenntun sem hefur 
brennandi áhuga á sölu og þjónustu og á auðvelt að 
tileinka sér nýjungar. Helstu verkefni eru; sala og 
þjónusta til viðskiptavina á framúrskarandi vörum og 
þjónustu sem Redder ehf. bíður uppá ásamt öðrum 
tilfallandi verkefnum. Um er að ræða framtíðarstarf 
og 100% starfshlutfall. 

Redder ehf byggingalausnir er nýtt fyrirtæki sem sérhæfir 
sig í lausnum til verktaka og byggingaraðila. Redder bíður 
uppá allar helstu vörur til þéttingar á gluggum, ásamt því að 
bjóða uppá eldvarnarvörur, skrúfur,kítti og öndunardúka 
svo eitthvað sé nefnt. 

Redder er sölu- og dreifingaraðili fyrir Rothoblaas sem 
sérhæfir sig í festingum fyrir CLT hús ásamt því að vera 
umboðsaðili fyrir Proclima sem framleiðir þak- og veggdúka 
sem og þéttiborða fyrir glugga og fleira.  

Umsóknir sendist á Rúnar Braga Guðlaugsson 
runar@redder.is fyrir 30.apríl 2019 sem einnig veitir 
nánari upplýsingar um starfið. 

 



 Við ráðum
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Stjórnendaleit

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

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

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

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

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

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

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

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.

GÆÐASTJÓRI 
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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

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

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.



     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.

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 

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.
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Auglýsing um skipulag í  
Sveitarfélaginu Ölfusi.

Aðalskipulagsbreyting fyrir Grástein Ölfusi.
Bæjarstjórn Ölfuss auglýsir hér með niðurstöðu sína á óverulegri 
breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss, 2010-2022 samkvæmt skv. 2 
mg. 36 gr. skipulagslaga, með að fjölga íbúðum í allt að 16 á 10 
íbúðarlóðum á landi Grásteins í Ölfusi í samræmi við skipulagslög 
nr. 123/2010. Reiturinn er skilgreindur sem I13 í staðfestu aðal-
skipulagi. Breytingin hefur ekki verulega breytingu á landnotkun 
á svæðinu. Fyrir er komin kjarni með íbúahúsalóðum og verið 
að fjölga lóðum vegna eftirspurnar á íbúðahúsalóðum í dreifbýli 
Ölfuss og til að nýta betur innviðauppbyggingu á svæðinu svo 
sem vegi og heitt vatn til húshitunnar. 

Tillaga að deiliskipulagsbreyting fyrir land Grásteins í Ölfusi.

Samhliða aðalskipulagsbreytingunni er auglýst hér með tillaga 
að breytingu á deiliskipulagi skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Ekki er talin þörf á lýsingu vegna deiliskipulags, þar 
sem fyrir liggur samþykkt deiliskipulag frá 2007, m.s.br. þar sem 
fram koma allar megináherslur nýs deiliskipulags. Nýtt deiliskipu-
lag gerir ráð fyrir þremur athafnalóðum, þremur landbúnaðarlóð-
um og 10 íbúðalóðum sem standa munu við Bláengi og Grásteinn 
II. Á íbúðar- og landbúnaðarlóðum er heimilt að byggja allt að 500 
m² á hverri lóð, íbúð og bílskúr en á lóðum við Bláengi 1, 3, 6, 7, 
8 og 9 er heimilt er að byggja parhús. Á athafnalóðum er heimilt 
að byggja allt að 1200 m2 á hverri lóð. Skipulagsuppdrátturinn 
tekur til 16 lóða sem áður hafa verið stofnaðar úr landi Grásteins, 
L175543, Vorsabæjar, L171317 og Valla, L171814 í Ölfusi. Aðkoma 
er af Vallavegi nr. 3937. Innan svæðisins eru þrjár iðnaðarlóðir við 
Skjólklett 1, 2 og 3. Einnig Grásteinn I, Grásteinn III og Grástein 
IV sem eru byggingar skipulagðar á landbúnaðarlandi samkvæmt 
ákvæðum í aðalskipulagi. Gert er ráð fyrir að byggingar tengist 
hitaveitu sem er á svæðinu og að veitur og vegir verði á ábyrgð 
landeiganda. Við gildistöku nýs deiliskipulags fellur eldra deili-
skipulag frá 2007 m.s.br. úr gildi.

Tillaga að deiliskipulagi fyrir land T-Bæjar í Selvogi.
Í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010, hefur bæjarstjórn 
Sveitarfélagsins Ölfuss samþykkt deiliskipulag og umhverfis-
skýrslu fyrir land T-Bæjar í Selvogi.  Málsmeðferð er skv. 1. mgr. 
41. gr. skipulagslaga. 

Skipulagssvæðið markast af 12120 m2 lóð úr landi jarðarinnar 
Torfabær og liggur við veg að Strandarkirkju. Lóðin er skráð 
viðskipta- og þjónustulóð í Þjóðskrá. Lóðin er innan hverfis-
verndar fyrir Selvoginn og skal öll uppbygging taka mið af því að 
innan hverfisverndarinnar er mikið af minjum um byggð á fyrri 
tímum. Halda skal bygg ingarframkvæmdum í lágmarki og þess 
gætt að þær leiði til eins lítillar röskunar og kostur er. Á lóðinni 
er veitingahús um 100 m2, gisti- og aðstöðuhús fyrir ferðamenn, 
lítið salernishús og tjaldsvæði. Forsendur fyrir deiliskipulaginu er 
að áframhald verði á veitinga- og gistiaðstöðu (tjöld og hjólhýsi) 
á svæðinu. Skilmálar fyrir lóðina er að heimilt er að byggja þjón-
ustu/aðstöðuhús fyrir núverandi starfsemi og stækka núverandi 
hús um allt að 150 m2, í allt að 250 m2, innan byggingarreits fyrir 
þjónustuhúsið. Einnig heimilt að byggja allt að 60 m2 geymslu 
innan byggingarreit fyrir geymsluhús. Hús skulu vera á einni hæð 
og mesta hæð á húsi má vera 6 m frá núverandi landhæð. Mænis-
stefna eins og á núverandi húsi eða þvert á hana. Vegagerðin 
hefur samþykkt aðkomu að lóðinni frá vegi að Strandarkirkju og 
skal uppbygging á bílastæði vera í samræmi við það. Bílastæðin 
innan lóðar T-Bæjar og bílastæðið fyrir rútur aðskilið frá veginum 
með inn og út keyrslu. Nýtingarhlutfall lóðar er 0,05. 

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum Ölfuss 
að Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, frá og með 20. apríl 2019 til 
og með 1. júní 2019, á skrifstofutíma. Þeim sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera skriflegar 
athugasemdir við deiliskipulagtillöguna. Frestur til þess að skila 
þeim inn er til 1. júní 2019.Skila skal athugasemdum inn á bæjar-
skrifstofur Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn. Þeir sem ekki 
gera athugasemdir við deiliskipulagið innan tilskilins frests teljast 
samþykkir því.

F. h. Sveitarfélagsins Ölfuss, Sigurður Ósmann Jónsson

Aðstoðarskólastjóri Breiðholtsskóla

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.

Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra í Breiðholtsskóla.
Breiðholtsskóli er heildstæður grunnskóli með um 420 nemendur í 1. til 10. bekk. Einkunnarorð skólans eru ábyrgð, traust 
og tillitssemi og kjörorðin -árangur fyrir alla. Breiðholtsskóli státar af fjölmenningarlegu samfélagi bæði nemenda og 
starfsmanna en rúmlega þriðjungur nemenda hefur annað móðurmál en íslensku. Kennarar vinna saman í teymum og taka 
virkan þátt í þróun skólastarfsins. Mikil áhersla er lögð á læsi í víðum skilningi, félagsfærni og sjálfseflingu.

Markmið Breiðholtsskóla eru:
• Að veita góða, alhliða menntun og stuðla að þroska hvers 

og eins nemanda.
• Að stuðla að góðri líðan nemenda.
• Að stuðla að góðu samstarfi við foreldra.
• Að leggja áherslu á jákvætt, faglegt starfsumhverfi og 

starfsánægju.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir frum-

kvæði, leiðtogahæfileikum og hefur góða fagþekkingu á 
skólastarfi og skólaþróun.

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Stýrir daglegri starfsemi og föstum viðburðum í skóla-

num.
• Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra.

• Leiðtogi og þátttakandi í faglegri forystu á sviði kennslu 
og þróunar í skólastarfi.

• Samstarf við heimili og samfélag.
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og 

annað fagfólk. 
Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun menntastofnana eða sam-

bærileg menntun sem nýtist í starfi. 
• Stjórnunarreynsla úr grunnskóla eða hæfni og áhugi til 

að veita faglega forystu í skólaþróunarverkefnum.
• Afburðarhæfni í samskiptum og samvinnu.
• Frumkvæði, sveigjanleiki og faglegur metnaður. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Góð færni í íslensku.

Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2019.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands. 
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf. 

Nánari upplýsingar veitir Ásta Bjarney Elíasdóttir, skólastjóri, sími  664-8252. 
Netfang: asta.bjarney.eliasdottir@rvkskolar.is

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

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

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

Auglýsing vegna úthlutunar  

byggðakvóta á fiskveiðiárinu 

2018/2019 sbr. reglugerð um  

úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa 

nr. 685, 5. júlí 2018
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum  
um byggðakvóta til fiskiskipa fyrir:

Suðurnesjabæ (Sandgerði)
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra  

úthlutunarreglna í ofanskráðu byggðarlagi sbr. auglýsingu  
nr. 356/2019 í Stjórnartíðindum

ATH. Umsóknum skal skila í gegnum rafræna 
umsóknargátt en vinnslusamningum er skilað í 

tölvupósti á byggðakvoti@fiskistofa.is á eyðublöðum 
sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar (fiskistofa.
is), þar eru ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.  

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2019

Fiskistofa, 17. apríl 2019

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Grandagarður 1a – Frágangur að utan og innan, 
útboð nr. 14528.

• Rugguskip, útboð nr. 14494

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

Innkaupadeild

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar 
eftir tilboðum í verkið: 

Malbikun í Mosfellsbæ
Mosfellsbær óskar eftir áhugasömum aðilum til að taka 
þátt í útboði vegna malbikunar í Mosfellsbæ. Verktaki 
sem fær verkefnið mun þurfa að gera ráð fyrir og taka tillit 
til m.a. nágranna, umferð íbúa sem og annarra verktaka í 
og við framkvæmdasvæði.

Helstu verkþættir eru:
Um er að ræða, nýlögn malbiks á götur og stíga, 
fræsun, yfirlagnir og viðgerðir á malbiki gatna og 
stíga í Mosfellsbæ.  
 
Verkinu skal að fullu lokið samkvæmt verkefnalista fyrir 
árslok 2019

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu 
Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með klukkan 
10:00 á miðvikudeginum 24. apríl 2019. Tilboðum skal 
skilað á sama stað, bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar, eigi 
síðar en miðvikudaginn 8.maí  kl.13:00 og þau opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

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.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar 
eftir tilboðum í verkið: 

„Viðhaldsframkvæmdir  
Varmárskóli yngri deild“

Mosfellsbær óskar eftir áhugasömum aðilum til að taka 
þátt í útboði vegna viðhaldsframkvæmda við Varmárskó-
la, yngri deild, Skólabraut 6 í Mosfellsbæ. Verkefni þetta 
felur í sér endurnýjun á hluta þakefna, glugga ásamt 
múrviðgerðum og málun. Sérstaklega mikilvægt er að 
verktaki taki tilliti til og lágmarki rask skólahalds.
Helstu verkþættir eru:
Endurnýjun bárujárns ásamt endurnýjun glugga, 
múrviðgerðum, heilfiltun og málun veggja á suðurbyggin-
gu. Í vesturhluta skólans verður skipt um bárujárn á einni 
þekju ásamt gluggum ofan við þekjuna.

Helstu magntölur eru:
Endurnýjun glugga 58 stk
Endurmálun veggja/lofta 303 m²
Endurnýjun þakjárns 473 m2.
Endurnýjun þakrenna 75.mtr.
Endurnýjun þakkants 75.mtr.
Alhreinsun veggja 303 m²
Filtun veggja og málun 303 m²
Pallar og aðstaða Heild
 
Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2019
Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu 
Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með klukkan 
10:00 á þriðjudeginum 30. apríl 2019. Tilboðum skal skilað 
á sama stað, bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar, eigi síðar 
en mánudaginn 20. maí 2019 kl.13:00 og þau opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Til leigu 400 fm atvinnuhúsnæði á Smiðjuvegi 30 Kópavogi. 
Fasteigin er á frábærum stað og sést vel frá aðalgötu. 
Nánari upplýsingar hjá Jóhannes í síma 892-5200.

Til leigu

EMBASSY – HOUSING

The American Embassy, is seeking to lease 
 a house in Reykjavik area as soon as possible.

 Required size is 220 – 300 square meters, large living room,2 
bathrooms, garage and permission to keep pets.

Lease period is for minimum 3 years.  Please send an e-mail to:  
sveinssonk@state.gov before May10th. with information about 
the house and location (photos,street and house number) and 

phone number of the contact person showing the property.

SENDIRÁÐ – HÚSNÆÐI

Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu 
hús á höfuðborgarsvæðinu eins fljótt og auðið er.

  Æskileg stærð 220 – 300 fermetrar, stór stofa, 2 baðherbergi, 
bílskúr og leyfi til að hafa gæludýr.

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

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

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn

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

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

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

BAKKASTAÐIR 119, 110 REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Glæsilegt 211.3 fm 5 herbergja raðhús á 4 pöllum með bílskúr á einstökum 
útsýnisstað í Reykjavík. Húsið er teiknað af Páli Hjaltasyni arkitekt. Eignin 
skiptist í forstofu, stóra stofu með mikilli lofthæð með stórum gólfsíðum 
gluggum, innfelldri lýsingu og stórbrotnu sjávarútsýni. Falleg og einstök eign 
á frábærum útsýnisstað í Reykjavík. V. 88,9 m
Opið hús þriðjudaginn 23. apríl milli kl. 17:15 og 18:00
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.
is og Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882

OPIÐ HÚS
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Þórhallur s : 896-8232 
thorhallur@miklaborg.is

Ragnar S. 899-5901 
ragnar@gardatorg.is

Sigurður  S: 898-6106  
sigurdur@fstorg.is

Helgi S: 893-2233
helgi@hraunhamar.is

Heiðar S. 693-3356  
heidar@valholl.is is

Allar frekari upplýsingar veita eftirtaldir fasteignasalar : 

Um er að ræða 15vel staðsettar nýjar einbýlishúsalóðir í Garðabæ (Álftanesi) 
þar af þrjár sjávarlóðir. Úr landi Sveinskots. Stutt er í leiksskóla, grunnskóla 
íþróttamiðstöðina og sundlaugina.  
Skv. samþykktu deiliskipulagi má byggja einbýli á einni hæð og stærð miðast 
við nýtingarhlutfall 0,4. af stærð lóðar. 
Svæðið er á suð-vestur hluta Álftaness og hallar frá norðri til suðurs 
að ströndinni. 
Hagkvæmar lóðir, dýpi á burðarhæfan jarðveg er talið á bilinu 1-2 metrar. 
Gott aðgengi er að svæðinu til athafna. 

Garðabær mun ljúka gatnagerð í haust. 

569 7000  Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Einbýlishúsalóðir í Garðabæ
Til sölu

Bjarnastaðavör 2A 

Litlabæjarvör 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23.

Sveinskotsvör 1,2,3,4,5,6 og 8

Verð frá kr. 15.750.000,- 



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

Garðar Hólm 
Birgisson
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

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

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

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi
S: 823-4969

Sólveig  
Regína Biard
Skjalavinnsla, 
S: 869-4879

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23. APRÍL KL. 17:00 - 17:30
Glæsileg og rúmgóð 5 herbergja 155 fm íbúð á 3. hæð með bílastæði í 
lokaðri bílageymslu. Eignin er spölkorn frá miðbæ Reykjavíkur en íbúar 
Mýrargötu njóta þó útsýnisins og sjávarilmsins í ró og næði.  
Nánari upplýsingar veitir Garðar B. Sigurjónsson í síma 898-0255, 
gardarbs@trausti.is. Verð: 94,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23. APRÍL KL. 18:00 - 18:30
Fallegt 130,9 fm einbýlishús ásamt 34,9 fm bílskúr á rólegum og góðum stað. 
Fallegur garður umhverfis húsið. Pallur með skjólgirðingu. 
Nánari upplýsingar veitir Jóna Benný Kristjánsdóttir í síma 869-8650, 
jona@trausti.is.  
Verð: 39 millj.  

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23. APRÍL KL. 17:00 - 17:30
Stórglæsilegt 133,7 fm einbýlishús ásamt 46,3 fm bílskúr og fallegum garði. 
Húsinu hefur verið haldið vel við og endurnýjað að stórum hluta á síðustu 
árum. Nánari upplýsingar veitir Jóna Benný Kristjánsdóttir í síma 869-8650, 
jona@trausti.is
Verð: 42 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23. APRÍL KL. 18:00 - 18:30
Rúmgott og bjart 145,2 fm einbýlishús á einni hæð með tvöföldum 50,4 fm 
bílskúr með gryfju og fallegum garði í góðri rækt. Húsið hefur fengið gott 
viðhald. Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir í síma 899-
5949, gudbjorg@trausti.is
Verð: 74,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23. APRÍL KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð, björt og vel skipulögð 4ra herbergja 102,1 fm íbúð með svölum 
til suðurs á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Eigninni fylgir stórt stæði 
í bílageymslu sem kemur ekki fram í fermetrastærð eignarinnar. Nánari 
upplýsingar veitir Gylfi Jens Gylfason í síma 822-5124, gylfi@trausti.is 
Verð: 53,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 24. APRÍL KL. 17:00 - 17:30
Fallegt 133,4 fm einbýlishús ásamt 39,9 fm bílskúr staðsett innarlega í botn-
langa. Í hluta bílskúrs er 25 fm geymslupláss sem ekki er inni í fermetratölu 
eignar. Glæsilegur garður. Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson í 
síma 867-3040, kristjan@trausti.is
Verð: 84,9 millj.

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

8:30

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

8:30

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

17:300

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG

Mýrargata 26 – 101 Reykjavík 

Smárabraut 8 – 780 Höfn

Kirkjubraut 57 – 780 Höfn

Norðurtún 16 – 225 Garðabær

Lækjasmári 13 – 201 Kóp

Heiðarbær 11 – 110 Reykjavík

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsileg endaíbúð, þriggja herbergja 
íbúð á 2. hæð
Fallegar stofur með útgengt út á svalir
Lyftuhús þar sem allt aðgengi er eins 
og bestur verður á kosið
Þvottahús innan íbúðar
Bílastæði í lokuðum bílakjallara  
merkt 01B05
Vinsæl staðsetning 
Laus við samning

Tilboð óskast

Naustavör 2

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Endaíbúð á annarri hæð
Vinsæl staðsetning rétt við Kringluna
Stæði í lokaðri bílageymslu
Góð nýting í björtum fallegum rýmum
Stórar svalir - útsýni
Þvottahús innan íbúðar
Íbúðin máluð f. 2. árum  
Snyrtileg sameign
Rúmgott um húsið

Verð :

47,0 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 20. apríl kl. 15:00 – 15:30

Neðstaleiti 8
103 Reykjavík

VÍÐIHVAMMUR 28, 200 KÓPAVOGUR

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Gott 240 fm einbýlishús með tveimur íbúðum í suðurhlíðum Kópavogs. Góður 
og skjólsamur suður garður með yfirbyggðum sólskála og út í garð. Sér 
inngangur er í báðar íbúðir en einnig er hægt að ganga á milli hæða. Efri 
íbúð er að hluta endurnýjuð. Í kjallara/jarðhæð er einnig íbúðarrými með 
sérinngang. Húsið er á þremur hæðum.  
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098,  
hilmar@eignamidlun.is. 

BÓKIÐ SKOÐUN

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá



Allar eignir afhendast fullbúnar og 

Skoða má allar 
íbúðirnar á 

 
 
 



Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta


