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Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmannÞjóðhagseikningar - 

Fagstjóri  þróunar og umbóta

Hagstofa Íslands leitar að framúrskarandi einstaklingi til að leiða tæknilegar umbætur og 
nýsköpun við gerð þjóðhagsreikninga. Starfið heyrir undir deild þjóðhagsreikninga og opinberra 
fjármála en þar vinnur fjölbreyttur hópur sérfræðinga að gerð talnaefnis um landsframleiðslu og 
afkomu hins opinbera. 
Í starfinu felst að leiða áframhaldandi uppbyggingu tæknilegra innviða þjóðhagsreikninga og 
að hafa forystu um hönnun og þróun nýrra afurða á því sviði. Starfið krefst mikillar tæknilegrar 
kunnáttu og færni.
Viðfangsefnin eru fjölbreytt og krefjandi og fela í sér mikil samskipti og samstarf við hagsmuna-
aðila og innlendar og erlendar stofnanir.

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í hagfræði, tölfræði, verkfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á gagnagrunnsforritun
• Reynsla af greiningum og hugbúnaðargerð með t.d. R eða Python
• Færni til að vinna að umbótum og verkefnastjórn
• Færni í samskiptum og geta til að miðla niðurstöðum innan teymis og út á við
• Færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Þekking á þjóðhagsreikningum og fjármálum hins opinbera er kostur 
• Leiðtogafærni, drifkraftur og frumkvæði 
• Reynsla af alþjóðasamstarfi kostur

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2019 og skulu umsóknir berast til:  
Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

VIÐ LEITUM AÐ  
GÓÐU FÓLKI 

Kubbur óskar eftir meiraprófs-
bílstjórum og verkafólki til starfa  
við sorphirðu í Hafnarfirði.

Atvinnuumsóknir sendist á kubbur@kubbur.is  
Nánari upplýsingar um störf í síma 456-4166

Kubbur ehf. er endurvinnslufyrirtæki með starfssemi  
á Ísafirði, í Vestmannaeyjum, Hafnarfirði, Bolungarvík  
og Ölfusi.

Ert þú að leita að okkur?
Vegna aukinna verkefna leitum við að frábæru fólki til að starfa með okkur. Við höfum áhuga á jákvæðum 
einstaklingum sem eru mjög skipulagðir, sýna frumkvæði í starfi og eiga auðvelt með að vinna með öðrum.  

Verkís er öflugt og framsækið ráðgja far fyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á öllum sviðum verkfræði.
Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að fjöl breyttum og krefjandi verkefnum á Íslandi og erlendis.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um á ráðningarvef Verkís (umsokn.verkis.is) fyrir 6. maí n.k. Ofanleiti 2 I verkis@verkis.is I 422 8000

Nánari upplýsingar veitir 
Elín Greta Stefánsdóttir mannauðsstjóri, egs@verkis.is

Vélaverkfræðingur
Hönnunarvinna á sviði jarðvarma og aðstoð við 
stjórnun verkefna á Orkusviði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í vélaverkfræði
• Reynsla í hönnun pípukerfa og vélbúnaðar
• Reynsla af notkun hönnunar- og 

teikniforrita
• Reynsla í verkefnastjórnun æskileg

Eftirlit með samgöngu- og veituframkvæmdum
Umsjón og eftirlit með samgöngu- og veitu-
framkvæmdum á Samgöngu- og umhverfis-
sviði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í byggingarverkfræði, 

byggingartæknifræði, jarðverkfræði eða 
jarðfræði

• Meira en 3ja ára starfsreynsla af 
umsjón og eftirliti með samgöngu- og 
veituframkvæmdum.

• Iðnmenntun og byggingarstjóraréttindi eru 
kostur

• Reynsla af notkun teikniforrita, t.d. AutoCad 
og Civil 3D er kostur

Eftirlit með byggingaframkvæmdum
Umsjón og eftirlit með byggingaframkvæmdum 
á Byggingasviði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í byggingarverkfræði, 

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

eftirliti með byggingaframkvæmdum
• Iðnmenntun og byggingarstjóraréttindi eru 

kostur
• Reynsla af notkun teikniforrita, t.d. AutoCad 

og Revit er kostur 



Hlutverk sérfræðings í kerfisstjórnun er 
meðal annars að reka sérhæfð miðlæg 
kerfi Veðurstofunnar. Í því felst þjónusta, 
viðhald, eftirlit og ráðgjöf. Viðkomandi 
sérhæfir sig í ákveðnum kerfum, en 
hefur rekstrarlega þekkingu á öllum 
kerfum upplýsingatækni.

 Menntun á sviði kerfisstjórnunar og/
eða reynsla á sviði kerfisstjórnunar

 Þekking og/eða reynsla á rekstri 
vefþjóna, netþjóna og sýndarvéla í 
24/7 umhverfi

 Þekking og reynsla á Linux starfs-
stöðvum og notendaþjónum

 Kunnátta í Windows umhverfi er 
kostur

 Frumkvæði og lausnamiðuð nálgun á 
verkefni

 Færni í mannlegum samskiptum og 
að miðla upplýsingum

 Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð 

Nánari upplýsingar um störfin veita 
Gunnar Bachmann Hreinsson, fram-
kvæmdastjóri Upplýsingatæknisviðs 
(gbh@vedur.is) og Borgar Ævar Axels-
son, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is), 
í síma 522 6000. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um störfin á  
www.starfatorg.is. 

Umsóknarfrestur er til og með  
13. maí nk.

SÉRFRÆÐINGUR
KERFISSTJÓRNUN/SÉRKERFI

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki, framsækni og samvinna. Ráðningar hjá stofnuninni munu taka mið af þessum gildum. 
Um er að ræða fullt starf og taka laun mið af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

 Veðurstofa Íslands er opinber stofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 140 manns með 
fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 70 manns við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar 
um landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, varðveisla og úrvinnsla gagna, sem og miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, 
þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fimm sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og rekstrarsviði, Athugana- 
og tæknisviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði og Upplýsingatæknisviði.

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í kerfisstjórnun til að sinna viðhaldi og rekstri 
á sérhæfðum miðlægum kerfum Veðurstofunnar og taka þátt í hönnun og þróun á þeim. 
Viðkomandi mun starfa á Upplýsingatæknisviði Veðurstofu Íslands.

 HLUTVERK  HÆFNISKRÖFUR  FREKARI UPPLÝSINGAR

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á www.vedur.is

Ekki missa af þessu tækifæri !!!
Okkur vantar leikskólakennara 
í100% stöðu og þroskaþjálfa í 

80-100% stöðu
Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli og að jafnaði 
dvelja þar um 40-45 nemendur frá níu mánaða – sex ára.  
Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður 
mjög góður. Hér er góður starfsmannahópur, hátt hlutfall 
fagmenntaðra og reynslumikilla starfsmanna , yndislegir 
nemendur og jákvæðir foreldrar. Umhverfi leikskólans 
bíður upp á óendanlega möguleika. Þeir sem vilja vera 
virkur hluti liðsheildar, jákvæðir og skapandi  ættu ekki 
að hika. Við erum falin perla í aðeins 10 mínútna akstri frá  
Selfossi. Áhugasamir velkomnir í heimsókn!

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
• Þroskaþjálfamenntun
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Frumkvæði og jákvæðni
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Ef ekki fæst leikskólakennari eða þroskaþjálfi til starfa 
eru aðrar umsóknir teknar til skoðunar.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Hólm Þorkelsdóttir 
leikskólastjóri í síma 480-0151/863-7037  eða Björg 
Kvaran aðstoðarleikskólastjóri í síma 480-0151/845-1019

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netföngin 
guggaholm@floahreppur.is eða bjorgk@floahreppur.is 

Umsóknarfrestur er til 17.maí 2019.

JE vélaverkstæði leitar að framtíðarstarfs-
manni með reynslu, járniðnaðarmanni eða vélvirkja sem 
getur unnið sjálfstætt, talar íslensku, hefur ríka þjónustulund 
og er samviskusamur. 

Helstu verkefni eru almennar vélaviðgerðir og járnsmíði auk 
viðhalds á bátum og skipum.
JE vélaverkstæði er rótgróið fyrirtæki á Siglufirði, þar starfa 
sjö starfsmenn við smíðar og viðgerðir og fjórir við trefja-
plastviðgerðir. Stór hluti verkefna eru tengd sjávarútveginum 
og hjá nýsköpunarfyrirtækunum Genis og Primex. 

Fyrirspurnir og/eða umsóknir ásamt ferilskrá má senda á 
netfangið starfsumsokn.je@outlook.com
Öllum verður svarað.

Kennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201904/905
Dýralæknir fisksjúkdómaeftirlits Matvælastofnun Hafnarfjörður 201904/904
Upplýsingafræðingur Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201904/903
Starfsmenn í stoðþjónustu Samkeppniseftirlitið Reykjavík 201904/902
Verkefnastjóri þróunarmála Fjölmenningarsetur Ísafjörður 201904/901
Lögfræðingur Gæða-/eftirlitsstofnun félagsþjónustu Reykjavík 201904/900
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201904/899
Aðjúnkt í þroskaþjálfafræði Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201904/898
Nýdoktor HÍ - Rannsóknamiðst. um sjónskynjun Reykjavík 201904/897
Fagstjóri þróunar og umbóta Hagstofa Íslands Reykjavík 201904/896
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Miðstöð framh.náms Reykjavík 201904/895
Lektor í hjúkrunarfræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201904/894
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, almenn göngudeild Reykjavík 201904/893
Hjúkrunarnemi Landspítali, barna-/unglingageðdeild Reykjavík 201904/892
Yfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á Austurlandi Eskifjörður 201904/891
Lektor í lífeðlisfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201904/890
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201904/889
Hjúkrunarfr., næturvaktir/sumarafl. Landspítali, Kleppur Reykjavík 201904/888
Sérfræðilæknir Landspítali, hjartalækningar Reykjavík 201904/887
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dag-/göngudeild Hjartagátt Reykjavík 201904/886
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, barna-/unglingageðdeild Reykjavík 201904/885
Háskólamenntaður starfsmaður Landspítali, erfða-/sameindalæknisfr. Reykjavík 201904/884

Snyrtivöruheildssala leitar eftir samviskusömu 
og áreiðanlegu starfsfólki.

Við leitum að sölumanni. Kynningar, lagervinna og afgreiðsla og 
útkeyrsla eru einnig hluti af þessu starfi.  

Viðkomandi þarf  helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með ljúfa 
framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt með mannleg samskipti. 

Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.  

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á



S TA R F S S T Ö Ð :
A K U R E Y R I

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
12 .  M A Í

Isavia óskar eftir að ráða kraftmikinn og  
áhugasaman verkefnastjóra til að taka þátt  
í uppbyggingu og þróun Akureyrarflugvallar. 
Helstu verkefni eru skipulagning þjálfunar,  
utanumhald björgunar- og slökkviþjónustu,  
aðstoð við daglegan rekstur, öryggis- og gæða-
mál, áætlanagerð og önnur tilfallandi verkefni.  
Um er að ræða spennandi starf í fjölbreytilegu  
og alþjóðlegu umhverfi.

Nánari upplýsingar veitir Hjördís Þórhallsdóttir 
umdæmisstjóri, hjordis.thorhallsdottir@isavia.is

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun er kostur
• Reynsla og/eða menntun  
 í verkefnastjórnun og áætlanagerð
• Reynsla af björgunar- og  
 slökkvistörfum er kostur
• Þekking á öryggis-  
 og gæðastjórnunarkerfum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti  
 á íslensku og ensku

V E R K E F N A S T J Ó R I  Á  A K U R E Y R A R F L U G V E L L I

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn  vegna 
bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar  er að finna á isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra  
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda  
 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum og málefnalegum rökum.

Verkefnastjóri Evrópsku kvikmyndaverðlaunanna 2020

Menningar- og ferðamálasvið

Evrópsku kvikmyndaverðlaunin (EFA) verða veitt í Hörpu í desember 2020. Verkefnið er viðamikið samstarfsverkefni ríkis og borgar og er hátíðin haldin í nánu samstarfi og samráði við Evrópsku 
kvikmyndaakademíuna. 

Verkefnastjóri Evrópsku kvikmyndaverðlaunanna heldur utan um alla þræði verkefnisins í samráði við stjórn verkefnisins og Evrópsku kvikmyndaakademíuna.
Ráðgert er að í aðdraganda hátíðarinnar fari fram fjölmargir hliðarviðburðir tengdir evrópskum kvikmyndum og kvikmyndagerð. Markmiðið er einnig að markaðssetja Ísland og Reykjavík sem 
áfangastað fyrir ferðamenn og tökustað fyrir kvikmyndir, kynna íslenska kvikmyndagerð og menningu og síðast en ekki síst að  beina athyglinni að Hörpu sem glæsilegu viðburðahúsi á heims-
mælikvarða.

Um fullt starf er að ræða frá 1. ágúst 2019 út janúar 2021 en möguleiki á því að byrja í hálfu starfi fyrr.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Verkefnastjóri hefur heildarumsjón með undirbúningi Evrópsku kvikmyndaverðlaunanna árið 

2020. Verkefnastjóri vinnur samkvæmt fyrirliggjandi verkefna- og fjárhagsáætlun og ber  
faglega og rekstrarlega ábyrgð gagnvart stjórn verkefnisins.

• Verkefnastjóri leiðir saman samstarfsaðila, heldur utan um samningagerð, aflar styrkja og 
gætir að því að ímynd verkefnisins sé í samræmi við þær áherslur sem fram hafa verið settar 
um markmið og tilgang verkefnisins.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi. 
• Reynsla af því að skipuleggja og stýra viðamiklum verkefnum eða viðburðum.
• Þekking og reynsla af menningarstarfi og markaðs- og kynningarmálum.
• Reynsla af alþjóðlegu samstarfi.
• Góð reynsla af rekstri og samninga- og áætlanagerð.
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði og skipulagsfærni.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Hæfni til að vinna undir álagi og geta til að sinna mörgum verkefnum í einu. 
• Góð íslenskukunnátta er kostur og hæfni til þess að tjá sig á ensku í ræðu og riti skilyrði. 

 

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí. Umsóknir skulu sendar í gegnum vef Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf. 
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjendur gera grein fyrir hæfni sinni í starfið.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arna Schram sviðsstjóri menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar í tölvupósti arna.schram@reykjavik.is eða Laufey Guðjónsdóttir, forstöðumaður 
Kvikmyndamiðstöðvar, í tölvupósti laufey@kvikmyndamidstod.is. 



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.

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

Óskum eftir duglegum verkamanni,
 

þarf að geta unnið sjálfstætt.

Góð laun og vinnubíll.

Sendið inn umsókn á sabor@simnet.is

Samkeppniseftirlitið leitar að tveimur hæfum einstaklingum í nýtt stoðþjónustuteymi. Markmið eftirlitsins er að byggja upp teymi 
fólks sem mun vinna að fjölbreyttum verkefnum við vinnslu rannsókna, miðlun upplýsinga og kynningarefnis, ásamt því að sinna 
ýmis konar þjónustu við aðra starfsmenn. Leitað er eftir jákvæðum, opnum og lausnamiðuðum einstaklingum sem eiga auðvelt 
með að vinna í teymi auk þess að geta unnið sjálfstætt. Í starfinu reynir á yfirsýn, nákvæm og öguð vinnubrögð, frumkvæði og 
samstarfshæfileika.

Leitað er að hæfum einstaklingum sem búa e.a. yfir reynslu sem nýtist til að sinna einhverju af eftirtöldum verkefnum:
1. Þátttöku í gagnaöflun við rannsókn mála, samskiptum við hagsmunaaðila, frágangi ákvarðana og annarri aðstoð við  
 sérfræðinga við meðferð mála.
2. Miðlun upplýsinga, kynningarefnis og frétta á heimasíðu og samfélagsmiðlum, samskiptum við fréttamiðla og haghafa  
 og öðrum verkefnum sem varða gagnsæi og upplýsingastefnu Samkeppniseftirlitsins.
3. Þátttöku í mótun og viðhaldi á upplýsingatækni Samkeppniseftirlitsins og aðstoð við notendur.

Við mat á umsækjendum mun Samkeppniseftirlitið fyrst og fremst horfa til hæfileika og reynslu til þátttöku í einhverjum  
framangreindra verkefna.

Nánari upplýsingar veitir Karítas Jónsdóttir, rekstrarstjóri, (karitas@samkeppni.is) í síma 585-0700.

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí nk. 

Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn óskast fyllt út á www.starfatorg.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Samkeppniseftirlitið áskilur sér rétt til þess að ráða á grundvelli auglýsingarinnar næstu sex mánuði eftir birtingu hennar.

Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Samkeppniseftirlitið er í miklum samskiptum við atvinnufyrirtæki, tekur við kvörtunum og ábendingum.  
Þá reiðir Samkeppniseftirlitið sig á upplýsingagjöf frá fyrirtækjum og er þess vegna í samskiptum við fjölda fyrirtækja og stofnana á 
þeim mörkuðum sem rannsóknir lúta að.  Stofnunin hefur eftirlit með samkeppnislögum og hefur það að markmiði að efla virka sam-
keppni í viðskiptum og vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri.

Starfsmenn í stoðþjónustu

STUTT STARFSLÝSING
  Vinna við bilanagreiningu og 

viðgerðir á vörubílum og rútum 

 Þátttaka í þjálfun og símenntun

BIFVÉLAVIRKI 
Á glæsilegasta verkstæði landsins

HÆFNISKRÖFUR
 Réttindi í bifvélavirkjun/vélvirkjun eða mikil reynsla 
 í faginu  

 Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt 

 Góð þjónustulund og vilji til að vera virkur hluti af 
 góðri liðsheild  

Brimborg hefur opnað glæsilegasta vörubifreiða- og rútuverkstæði landsins undir nafninu Veltir að 
Hádegismóum 8 í Árbæ. Um er að ræða glænýja og vel tækjum búna þjónustumiðstöð fyrir Volvo
atvinnutæki en rík áhersla er lögð á fagmennsku og góða umgengni í frábærri starfsmannaaðstöðu 
og framúrskarandi vinnuumhverfi.

Komdu í hóp 40 frábærra fagmanna hjá Velti. 

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á veltir.is
Þú færð allar upplýsingar hjá Jóhanni Rúnari, þjónustustjóra, í síma 510 9102. Hringdu núna!

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Veltir |Volvo atvinnutækjasvið Brimborgar veitir forstöðu umboðum fyrir Volvo og 
Renault vörubifreiðar á Íslandi ásamt hópferðabifreiðum frá Volvo Bus, vinnu-
vélum frá Volvo og Volvo Penta bátavélum, rafstöðvum og ljósavélum. Veltir veitir 
framúrskarandi viðgerðar- og varahlutaþjónustu fyrir Volvo atvinnutæki ásamt því 
að veita með hraðþjónustudeildinni Veltir Xpress smur-, dekkja- og vagnaþjónustu.
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Málmblásturskennari 75%
Píanókennari / meðleikari 100%

Söngkennari - stundakennsla
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa 
málmblásturskennara í 75% starf,  
píanókennara / meðleikara í 100% starf og
söngkennara í stundakennslu frá hausti 2019. 

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tónlistarkennaramenntun (Tónlkenn. III skv. 
 kjarasamn. FT/FÍH)
• Reynsla af tónlistarkennslu æskileg
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Samviskusamur, skapandi og skipulagður.

Upplýsingar gefa Helga Sighvatsdóttir skólastjóri í síma 
861-9687 eða Jóhann Stefánsson aðstoðarskólastjóri í 
síma 864-1235. 
Umsóknarfrestur er til 11. maí 2019.  
Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til 
helga@tonar.is og joi@tonar.is.

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum 

landsins með starfsemi á 11 kennslustöðum í Árnessýslu. 

Fjöldi nemenda er um 600 og starfa um 30 kennarar við skólann.

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
• Háskólamenntun og alþjóðleg reynsla sem nýtist í starfi

• Reynsla af sambærilegum störfum mikill kostur

• Reynsla af verkefnastjórnun kostur

• Mjög góð samskiptahæfni og sannfæringarkraftur

• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti

• Frumkvæði, seigla og sjálfstæð vinnubrögð

• Praktísk nálgun við úrlausn mála

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun/reynsla sem nýtist í starfi

• Reynsla og áhugi af gæðamálum og ferlum

• Reynsla af innleiðingu og rekstri gæðakerfa

• Reynsla af hugbúnaðargerð og samþættingu mikill 

kostur

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Góð enskukunnátta og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 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
• Mótun og innleiðing á stefnu Össurar í alþjóðlegri regluvörslu

• Umsjón með daglegum verkefnum alþjóðlegrar regluvörslu, 

þ.m.t. ráðgjöf til starfsmanna

• Mótun / endurskoðun reglna og ferla innan fyrirtækisins er 

varða alþjóðlega regluvörslu

• Endurskoðun forma og samninga fyrirtækisins með tilliti til 

alþjóðlegrar regluvörslu

• Mótun / endurskoðun efnis vegna þjálfunar starfsmanna á 

viðeigandi sviðum

• Eftirlit með breytingum í laga- og reglugerðarumhverfi Össurar 

á viðeigandi sviðum

• Eftirlit með reglufylgni

STARFSSVIÐ
• Tæknileg stýring á gæðakerfum Össurar

• Greining og hönnun á nýrri virkni í samvinnu við 

hagsmunaaðila

• Stýring á birgjum í innleiðingu, þróun og þjónustu

• Þátttaka í viðhaldi og þróun núverandi lausna

• Mótun tæknistefnu og vegvísis fyrir gæðakerfi

Össur er ört vaxandi fyrirtæki með starfsemi víða um heim. Þar sem laga- og reglugerðarumhverfi Össurar er bæði 
strangara og flóknara en áður, leggur fyrirtækið nú meiri áherslu á regluvörslu í víðum skilningi með það að markmiði að 
gera hana öflugri og skilvirkari. Við leitum að einstaklingi til að leiða alþjóðlega regluvörslu Össurar, t.a.m. varnir gegn 
spillingu, mútum og peningaþvætti, fylgni við alþjóðlegar viðskiptahindranir og samkeppnislög o.s.frv.

Össur selur vörur um allan heim og þar gegna gæða- og reglugerðarmál lykilhlutverki í því að koma lækningatækjum 
Össurar á markað með öruggum hætti. Við leitum að sérfræðingi í upplýsingatæknideild til að taka þátt í spennandi 
umbótaverkefni að innleiða alþjóðlegan hugbúnað fyrir gæðamál fyrirtækisins í nánu samstarfi við aðrar deildir.
Framundan er uppbygging og innleiðing á starfsstöðvum Össurar á nýja kerfinu ásamt aðlögun á núverandi kerfum 
fyrirtækisins í samræmi við gæða- og upplýsingatæknistefnu Össurar.

Alþjóðlegur regluvörður

Sérfræðingur í gæðakerfum

Biskup Íslands auglýsir eftir tveimur starfsmönnum til starfa sem fagaðilar - handleiðarar hjá Fjölskylduþjónustu kirkjunnar.  

Fjölskylduþjónustan, sem starfar á vegum þjóðkirkjunnar, veitir sérhæfða þjónustu í fjölskyldumálum á grundvelli kristinna lífs-
gilda. Fjölskylduþjónustan starfar á grundvelli starfsreglna kirkjuþings um Fjölskylduþjónustu kirkjunnar nr. 951/2009, með síðari 
breytingum.

Launakjör taka mið af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi stéttarfélags. Við ráðningu í starfið er tekið mið af jafnréttisáætlun 
þjóðkirkjunnar.  

Nánari upplýsingar um starfið er að fá hjá forstöðumanni Fjölskylduþjónustu kirkjunnar, Benedikt Jóhannssyni, s. 528 4300 eða hjá 
skrifstofustjóra Biskupsstofu, Guðmundi Þór Guðmundssyni, í síma 528 4000.  

Ráðið er í störfin frá 1. september 2019. Umsóknarfrestur er til miðnættis 14. maí 2019.  

Sótt er um starfið rafrænt á vef kirkjunnar www.kirkjan.is undir laus störf, þar sem leggja skal fram tilskilin fylgigögn á rafrænu 
formi þ. á m. heimild til öflunar upplýsinga úr sakaskrá um tiltekna brotaflokka.  

Helstu verkefni:  
• Stuðningur við fjölskyldur sem þess óska með viðtölum,   
 ráðgjöf og fræðslu. 
• Styðja og efla presta og djákna í samskiptum við fjölskyldur,  
 svo sem í viðtölum, í sáttaumleitunum, fræðslustarfi  
 og ráðgjöf.
• Handleiðsla presta, djákna og annarra starfsmanna  
 kirkjunnar.
• Fræðslu- og kynningarstarf. 
• Önnur skyld verkefni. 

Hæfniskröfur:  
• Háskólamenntun, þ.e. félagsráðgjöf, guðfræði eða sálfræði .
• Viðbótarmenntun í fjölskyldumeðferðarfræðum  
 og handleiðslu. 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskipum og samvinnu. 
• Almenn tölvuþekking. 
• Reynsla og/eða þekking af kirkjulegu starfi er æskileg.
• Góð íslenskukunnátta, enskukunnátta og kunnátta í einu   
 norðurlandamáli er æskileg, sem og geta til að tjá sig í ræðu  
 og riti. 

Sérfræðingar 
hjá Fjölskylduþjónustu kirkjunnar  

 



Skólastjóri Véltækniskólans  
og Skipstjórnarskólans

Umsóknarfrestur er til og með 6. maí 2019.

Nánari upplýsingar um starfið má finna inn á  
www.tskoli.is/laus-storf

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

Í góðu sambandi  
við framtíðina

 

Það er 
Hvers vegna Veitur?

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

Framtíðin er snjöll  
– mótaðu hana með okkur

 

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

 
Svæðisstjóri er lykilaðili í samskiptum og upplýsingagjöf til viðskiptavina 
og gangsetur nauðsynlegar úrbætur til að leysa úr bilunum sem koma 
upp á svæðinu. Við leitum að öflugum einstaklingi í teymi svæðisstjóra á 
Vesturlandi sem er lipur í samskiptum, skipulagður í störfum sínum og 
hefur haldgóða þekkingu á veitukerfum.

Nánari á veitur.is/framtidin. Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2019.

Svæðisstjóri á Vesturlandi

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

Framtíð okkar felur í sér að vera leiðandi í nýsköpun 
og tækniþróun.

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Grunnskólakennari á elsta stigi
• Sérkennari á mið- og/eða elsta stigi

Flataskóli
• Umsjónarkennari á yngsta stigi

Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar
• Háskólamenntaðir leiðbeinendur

Leikskólinn Kirkjuból
• Deildarstjóri

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

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

 

 

capacent.is

Við mönnum
stöðuna



Sölumaður á hjúkrunar og skurðstofuvörum. Rekstrarvörur óska eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa. Í boði er starf hjá rótgrónu og traustu fyrirtæki. 
Starfið felur í sér heimsóknir og sölu á hjúkrunarvörum og skurðstofuvörum ásamt vinnu við útboð hjúkrunar og skurðstofuvara og fræðslu til heilbrigðisstarfsfólks 
á vörum RV. Starfinu geta fylgt ferðalög innanlands.Leitað er að hjúkrunarfræðingi með þekkingu á skurðstofuvörum og/eða góða reynslu í heilbrigðisgeiranum. 
Viðkomandi þarf að hafa áhuga á mannlegum samskiptum , geta sýnt sjálfstæð vinnubrögð, vera jákvæð/ur og með ríka þjónustulund. 
 
Vinnutími er sveigjanlegur en um er að ræða 50% starf.
 

Leitað er að áhugasömum, ábyrgum og þjónustulunduðum aðila sem getur 
hafið störf fljótlega. Rekstrarvörur er reyklaus vinnustaður
 
Umsjón með ráðningu er í höndum Sigurlaugar Þóru Kristjánsdóttur  
Mannauðsstjóra Rekstrarvara, umsóknir skulu sendar ásamt ferilskrá  
og kynningabréfi á sigurlaug@rv.is 

Umsóknarfrestur er til 10.05.2019

kopavogur.is

Mannauðsráðgjafi menntasviðs 

Menntasvið Kópavogsbæjar sameinar málefni grunnskóla, leikskóla, íþrótta og frístunda í Kópavogi
og skiptist í 4 fagdeildir auk rekstrardeildar, sem er stoðdeild sviðsins. Á skrifstofu menntasviðs
starfa að jafnaði um 25 starfsmenn. Starfsmanna�öldi menntasviðs er að jafnaði um 1700 starfs-
menn í um 65 stofnunum.

Mannauðsráðgjafi heyrir beint undir sviðsstjóra og starfar í náinni samvinnu við stjórnendur á sviðinu.
Hann hefur jafnframt gott samráð við aðra mannauðsráðgjafa, starfsmannadeild og lögfræðideild
bæjarins m.a. vegna framkvæmdar kjarasamninga og álitamála er varða starfsmannamál.
Viðkomandi þarf að hafa afburða hæfni í mannlegum samskiptum, vera skipulagður og umbótadrifinn
og hafa metnað til að ná árangri í starfi með það að leiðarljósi að gera betur í dag en í gær. 

Meðal verkefna:
· Umsjón með mannauðsmálum menntasviðs.
· Stuðlar markvisst að auknum gæðum í mannauðsmálum innan sviðsins og styrkingu jákvæðs

starfsanda og samskipta innan stofnana.
· Vinnur að innleiðingu vinnuferla og fylgir þeim eftir innan stofnana.
· Veitir stjórnendum sviðsins stuðning og ráðgjöf í starfsmanna- og mannauðsmálum með það 

að markmiði að byggja upp góða vinnustaði og vellíðan í vinnu.

Menntunar- og hæfniskröfur :
· Háskólamenntun (BA, BSc) sem nýtist í starfi.
· Framhaldsmenntun (MA, MSc eða Diplóma að lágmarki) á sviði mannauðsstjórnunar.
· Reynsla af sambærilegum störfum á sviði mannauðsmála.
· Góð þekking á starfsumhverfi leikskóla, grunnskóla, frístunda og íþrótta æskileg.
· Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
· Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og lausnamiðuð nálgun.
· Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfileikar, frumkvæði og gagnrýnin hugsun.

Fekari upplýsingar: 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi BHM og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. júlí 2019 eða samkvæmt samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2019.

Nánari upplýsingar veitir Anna Birna Snæbjörnsdóttir sviðsstjóri menntasviðs, annabs@kopavogur.is

Tekið er á móti umsóknum/ferilskrám í gegnum ráðningarvef bæjarins.

Nú er lag! 
Við í Laugargerðisskóla á Snæfellsnesi, 

leitum eftir starfsfólki næsta vetur

Einkunnarorð skólans eru traust, virðing og vinátta.

Laugargerðisskóli er einn af örfáum fámennum skólum 
landsins þar sem hvert og eitt okkar setur svo sannarlega 
mark sitt á skólasamfélagið. Skólinn er samrekinn leik- og 
grunnskóli með um 25 nemendur. 

Við leitum að starfsfólki til að vinna með okkur að spennandi 
og fjölbreyttum verkefnum. 

Við leitum að:
Umsjónarkennara fyrir eldra stig skólans (6.–10. bekk) og 
íþróttakennara fyrir leik- og grunnskóladeildir. Um er að 
ræða hvort heldur sem er heila stöðu eða tvær hlutastöður.

Mögulegar kennslugreinar eru: 
Íslenska
Stærðfræði
Samfélagsfræði
Náttúrufræði
List- og verkgreinar (að frátalinni smíði)
Íþróttir og sund

Umsækjendur þurfa að hafa leyfisbréf til þess að kenna 
í grunnskóla. Fáist ekki grunnskólakennari til starfsins 
er heimilt að ráða leiðbeinanda í stöðuna / stöðurnar að 
fenginni undanþágu.

Deildarstjóra leikskóladeildar í 100% starf
Leikskólakennara í allt að 100% starf 10 mánuði á ári.

Fáist ekki leikskólakennari til starfsins er heimilt að ráða 
annan í stöðuna. Starfið hentar jafnt körlum sem konum.
Við hvetjum alla þá sem hafa áhuga á því að búa og starfa 
á landsbyggðinni að hafa samband og kynna sér þann góða 
valkost að ganga til liðs við okkur í Laugargerðisskóla. Við 
aðstoðum við leit á húsnæði.

Umsóknarfrestur er til 10. maí 2019. Áhugasamir hafi 
samband við skólastjóra, Ingveldi Eiríksdóttur, og  sendi 
umsóknir í tölvupósti ásamt ferilskrá og ábendingum um 
meðmælendur.

skolastjori@laugargerdisskoli.is
768 6600 / 435 6600

hagvangur.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
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kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Fjölbreytt og skemmtileg störf í boði.
Kynntu þér málið á heimasíðu okkar.

Hjá leikskólum bæjarins eru lausar stöður 
aðstoðarskólastjóra – deildarstjóra – leikskóla-
kennara – sérkennslustjóra og þroskaþjálfa.

Í grunnskólum Kópavogs eru lausar stöður 
deildarstjóra sérúrræða, sérkennara og umsjónar-
kennara á miðstigi og yngsta stigi.

Hjá skólaþjónustu eru laus störf verkefnastjóra 
og sálfræðings.

Fleiri spennandi störf í boði svo sem 
sérfræðingur í starfsmanna- og launadeild, starf 
í þjónustu með fötluðum og vallarstjóri íþrótta-
valla Kópavogsbæjar.

Emmessís ehf. leitar að sölu manni 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.

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Sálfræðingur
Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Kennsla í hönnun og smíði – Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    UT tölvuumsjón 50% - Setbergsskóli
»    Bókasafns- og upplýsingafræðingur - Skarðshlíðarskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Öldutúnsskóli
Leikskólar
»    Deildarstjóri - Álfasteinn
»    Leikskólakennari - Álfasteinn
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Leikskólakennari - Vesturkot
»    Sérkennslustjóri - Vesturkot
Málefni fatlaðs fólks
»    Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks - Erluás
»    Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks - Steinahlíð
Stjórnsýslusvið
»    Mannauðsráðgjafi
   

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Starf lögfræðings hjá   

Gæða- og eftirlitsstofnun 

Starf lögfræðings hjá  Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og 

barnaverndar.

Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar (GEF) 
sem hóf starfsemi sína í maí 2018 auglýsir laust til umsóknar starf 
lögfræðings, 50% - 100% stöðu, eftir samkomulagi. Hlutastarf kemur 
til greina.  GEF er ráðuneytisstofnun sem sinnir stjórnsýslu- og 
eftirlitsverkefnum á málasviði laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, 
laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi þjónustuþarfir og á 
afmörkuðu sviði barnaverndarlaga. 
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á mannréttindum, er tilbúinn 
að takast á við krefjandi, áhugaverð og fjölbreytt verkefni í nýrri stofnun 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.
Starfið felst einkum í meðferð lögfræðilegra viðfangsefna á málasviði 
stofnunarinnar, svo sem persónuvernd, laga- og reglugerðartúlkun,  
stjórnsýsluverkefnum og verkefnum tengdum eftirliti. Viðkomandi tekur 
þátt í mótun innra starfs nýrrar stofnunar.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Fullnaðarnám í lögfræði, embættis- eða meistarapróf.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Sveigjanleiki og samstarfshæfni.
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti. 
• Góð kunnátta í ensku. 
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg. 
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Þekking og reynsla af málefnasviðum stofnunarinnar æskileg. 

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Um launakjör 
fer samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra. Karlar jafnt sem 
konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir framkvæmdastjóri  
Gæða- og eftirlitsstofnunar  félagsþjónustu og barnaverndar   
(sigridur.jonsdottir@gef.is) í síma 545-8100. 
Umsóknarfrestur er til 13. maí 2019. Með umsókn skal fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá, starfsheiti og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur fyrir 
starfið. Umsóknir skulu fylltar út á Starfatorgi, www.starfatorg.is.
 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur 
fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum, með síðari breytingum. 

Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar, 24. apríl 2019. 

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.



Þroskaþjálfi óskast til starfa
NPA miðstöðin óskar eftir að ráða þroskaþjálfa eða starfsmann 
með sambærilega menntun í starf sérhæfðs ráðgjafa.

Viðkomandi mun fá tækifæri til þess að taka þátt í þróa starfið sitt og ásamt því að taka þátt í uppbyggingu á starfsemi og þjónustu NPA 
miðstöðvarinnar. Markmið starfsins er að skapa umgjörð um framkvæmd NPA, einkum þá þætti er snúa að notendum sem þurfa aðstoð 
við verkstjórn í NPA. Um er að ræða spennandi, fjölbreytt og lærdómsríkt starf í lifandi starfsumhverfi sem enn er í þróun. 
Um getur verið að ræða 50% til 100% starfshlutfall. Unnið er á hefðbundnum skrifstofutíma en vinnutími getur verið sveigjanlegur. 
Sérstaklega verður horft til umsækjenda sem hafa persónulega reynslu af NPA eða sambærilegu og við tökum fagnandi á móti umsóknum 
frá fötluðu fólki.

Helstu verkefni:
• Ráðgjöf, samskipti og aðstoð við félagsmenn, aðstoðarfólk og   
aðra um þætti er snúa að framkvæmd NPA og hugmyndafræðina   
 um sjálfstætt líf.
• Að taka þátt í almennum störfum og verkefnum á vegum  
 NPA miðstöðvarinnar.
• Að veita faglega forystu í starfi.
• Að leiðbeina, styðja og hvetja félagsmenn til þátttöku.
• Að efla sjálfstæði og sjálfsákvörðunarrétt félagsmanna.

Hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur   
 sambærileg menntun og reynsla.
• Framhaldsnám í fötlunarfræðum er kostur.
• Reynsla af skipulagi faglegs starfs á sviði þroskaþjálfunar.
• Þjónustulund og jákvætt viðmót.
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði, ábyrgð í starfi og framtakssemi.
• Geta til að bregðast við breyttum aðstæðum.
• Almenn og góð tölvukunnátta.
• Hreint sakavottorð.

MIÐSTÖÐIN

NPA miðstöðin er vaxandi samvinnufélag í eigu fatlaðs fólks og er rekin án ágóðasjónarmiða. Miðstöðin hefur það 
hlutverk að hafa umsýslu með samningum félagsmanna sinna um notendastýrða persónulega aðstoð (umsýsluaðili). 
Enn fremur er miðstöðin vinnuveitandi aðstoðarfólks félagsmanna. NPA miðstöðin vinnur samkvæmt hugmynda-
fræðinni um sjálfstætt líf og tekur virkan þátt í stefnumótun og innleiðingu þeirrar hugmyndafræði.

Umsókn, ásamt ferilskrá, sendist á npa@npa.is. Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2019, viðkomandi getur hafið störf eftir 
samkomulagi. Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Eysteinsson, framkvæmdastjóri, í síma 567 8270 eða í gegnum hjortur@npa.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Byrjaðu hjá okkur og breyttu heiminum
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar hjá Tækniskólanum

Nánari upplýsingar um hæfnikröfur og starfslýsingu er að finna á vefsíðu Tækniskólans 
www.tskoli.is/laus-storf

 – Kennari í ljósmyndun

 – Kennari á tölvubraut

 – Kennari í málmsmíði

 – Kennari í skipstjórn

 – Kennari í rafiðngreinum

 – Kennari í trésmíði

 – Kennari í veggfóðrun /dúkalögn

 – Kennari í tækniteiknun

 – Afleysingakennari í stærðfræði

 – Afleysingakennari í íslensku sem 
annað tungumál



www.akranes.is  

Erum við að leita að ykkur?
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Johan Rönning óskar eftir að ráða þjónustulundaðan sölu- 
ráðgjafa til starfa í útibúi sínu við Bæjarhraun í Hafnarfirði. 
Starfið felst í sölu og þjónustu við viðskiptavini.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfs- 
umhverfi. Johan Rönning hefur verið valið fyrirmyndarfyrirtæki 
VR átta ár í röð ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins 
undanfarin sjö ár.

Johan Rönning hlaut einnig jafnlaunavottun árið 2013, eitt af 
fyrstu fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu. 
Í dag hefur BSI jafnlaunavottun tekið við þessari viðurkenningu 
og er Johan Rönning vottað af þeim staðli. Fyrirtækið leggur 
mikið upp úr heiðarlegum og opnum samskiptum.

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar- 
og þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra vinnuföt, Vatn og Veitur og S. Guðjónsson. Hjá félaginu starfa yfir 125 manns
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Grundartanga, Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins
eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830
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Hæfniskröfur: 
• Mikil þjónustulund
• Frumkvæði
• Samskiptahæfni
• Menntun og reynsla í rafiðnaði
• Reynsla af sölustörfum kostur
• Lausnamiðaður hugsunarháttur

Söluráðgjafi á rafbúnaðarsviði

Upplýsingar um starfið veitir Helgi Guðlaugsson
í síma 5 200 800 eða helgig@ronning.is
Umsóknum skal skilað fyrir 13. maí.

www.ronning.is

Er kraftur í þér?

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Ekki missa af þessu tækifæri !!!
Okkur vantar leikskólakennara 
í100% stöðu og þroskaþjálfa í 

80-100% stöðu
Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli og að jafnaði 
dvelja þar um 40-45 nemendur frá níu mánaða – sex ára.  
Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður 
mjög góður. Hér er góður starfsmannahópur, hátt hlutfall 
fagmenntaðra og reynslumikilla starfsmanna , yndislegir 
nemendur og jákvæðir foreldrar. Umhverfi leikskólans 
bíður upp á óendanlega möguleika. Þeir sem vilja vera 
virkur hluti liðsheildar, jákvæðir og skapandi  ættu ekki 
að hika. Við erum falin perla í aðeins 10 mínútna akstri frá  
Selfossi. Áhugasamir velkomnir í heimsókn!

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
• Þroskaþjálfamenntun
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Frumkvæði og jákvæðni
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Ef ekki fæst leikskólakennari eða þroskaþjálfi til starfa 
eru aðrar umsóknir teknar til skoðunar.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Hólm Þorkelsdóttir 
leikskólastjóri í síma 480-0151/863-7037  eða Björg 
Kvaran aðstoðarleikskólastjóri í síma 480-0151/845-1019

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netföngin 
guggaholm@floahreppur.is eða bjorgk@floahreppur.is 

Umsóknarfrestur er til 17.maí 2019.

JE vélaverkstæði leitar að framtíðarstarfs-
manni með reynslu, járniðnaðarmanni eða vélvirkja sem 
getur unnið sjálfstætt, talar íslensku, hefur ríka þjónustulund 
og er samviskusamur. 

Helstu verkefni eru almennar vélaviðgerðir og járnsmíði auk 
viðhalds á bátum og skipum.
JE vélaverkstæði er rótgróið fyrirtæki á Siglufirði, þar starfa 
sjö starfsmenn við smíðar og viðgerðir og fjórir við trefja-
plastviðgerðir. Stór hluti verkefna eru tengd sjávarútveginum 
og hjá nýsköpunarfyrirtækunum Genis og Primex. 

Fyrirspurnir og/eða umsóknir ásamt ferilskrá má senda á 
netfangið starfsumsokn.je@outlook.com
Öllum verður svarað.



Aðstoðarskólastjóri Stapaskóla
Yngsta stig, 2 - 8 ára

Reykjanesbær auglýsir stöðu aðstoðarskólastjóra Stapaskóla lausa til umsóknar. Leitað er að 
metnaðarfullum einstaklingi sem hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna skólasýn og er tilbúinn 
að leggja sitt af mörkum við uppbyggingu á nýjum heildstæðum skóla og móta stefnu hans. 

Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra er að stýra og veita faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í 
skólastarfi á leikskólastigi og í 1. – 2.bekk. 

Stapaskóli er heildstæður skóli fyrir börn á aldrinum 2 – 16 ára sem er að rísa í Dalshverfi í Reykjanesbæ. 
Fjöldi nemenda við fullsetinn skóla er um 500 á grunnskólaaldri og 120 á leikskólaaldri. Næsta haust 
munu nemendur í 1. – 5. bekk stunda þar nám. Skólinn verður í hjarta hverfisins og mun þjóna íbúum 
grenndarsamfélagsins sem menningarmiðstöð. Áhersla verður lögð á öflugt foreldrastarf og náin tengsl 
við nánasta umhverfi. Í skólastarfi verður sérstök áhersla á sköpun og listir, verklegt nám og tækninám. 

Hlutverk og ábyrgð 
• Vera staðgengill skólastjóra og taka virkan þátt  

í daglegri stjórn skólans
• Vinna að mótun og framkvæmd faglegrar 

stefnu skólans
• Vinna að skipulagi skólastarfs
• Hafa faglegt utanumhald um 

skólanámskrárvinnu og starfsáætlun
• Koma að vinnu við innra mat skólans
• Hafa umsjón með vinnutilhögun starfsmanna

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun er kostur
• Stjórnunarreynsla í leikskóla æskileg
• Frumkvæði í starfi og framsýni í skólamálum
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Færni og lipurð í samskiptum
• Hæfni til að skipuleggja faglegt starf og veita 

því forystu
• Jákvæðni, sveigjanleiki, ábyrgðarkennd og 

áreiðaleiki
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2019. Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2019. 
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá, leyfisbréf til kennslu, ábendingar um meðmælendur sem og 
almennar upplýsingar um viðkomandi. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur 
fyrir. Umsóknum er skilað rafrænt á vef Reykjanesbæjar: Stjórnsýsla: Laus störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags stjórnenda í leikskóla.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gróa Axelsdóttir skólastjóri í síma 824-1069 eða á netfangið,  
groa.axelsdottir@akurskoli.is

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is



www.hagvangur.is

FRÆÐSLA OG ÞJÁLFUN HJÁ HAGVANGI
FYRIR FYRIRTÆKI OG EINSTAKLINGA

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. 

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.



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

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

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

Skólastjóri Véltækniskólans  
og Skipstjórnarskólans

Umsóknarfrestur er til og með 6. maí 2019.

Nánari upplýsingar um starfið má finna inn á  
www.tskoli.is/laus-storf

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

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Grunnskólakennari á elsta stigi
• Sérkennari á mið- og/eða elsta stigi

Flataskóli
• Umsjónarkennari á yngsta stigi

Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar
• Háskólamenntaðir leiðbeinendur

Leikskólinn Kirkjuból
• Deildarstjóri

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

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

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmannÞjóðhagseikningar - 

Fagstjóri  þróunar og umbóta

Hagstofa Íslands leitar að framúrskarandi einstaklingi til að leiða tæknilegar umbætur og 
nýsköpun við gerð þjóðhagsreikninga. Starfið heyrir undir deild þjóðhagsreikninga og opinberra 
fjármála en þar vinnur fjölbreyttur hópur sérfræðinga að gerð talnaefnis um landsframleiðslu og 
afkomu hins opinbera. 
Í starfinu felst að leiða áframhaldandi uppbyggingu tæknilegra innviða þjóðhagsreikninga og 
að hafa forystu um hönnun og þróun nýrra afurða á því sviði. Starfið krefst mikillar tæknilegrar 
kunnáttu og færni.
Viðfangsefnin eru fjölbreytt og krefjandi og fela í sér mikil samskipti og samstarf við hagsmuna-
aðila og innlendar og erlendar stofnanir.

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í hagfræði, tölfræði, verkfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á gagnagrunnsforritun
• Reynsla af greiningum og hugbúnaðargerð með t.d. R eða Python
• Færni til að vinna að umbótum og verkefnastjórn
• Færni í samskiptum og geta til að miðla niðurstöðum innan teymis og út á við
• Færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Þekking á þjóðhagsreikningum og fjármálum hins opinbera er kostur 
• Leiðtogafærni, drifkraftur og frumkvæði 
• Reynsla af alþjóðasamstarfi kostur

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2019 og skulu umsóknir berast til:  
Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

VIÐ LEITUM AÐ  
GÓÐU FÓLKI 

Kubbur óskar eftir meiraprófs-
bílstjórum og verkafólki til starfa  
við sorphirðu í Hafnarfirði.

Atvinnuumsóknir sendist á kubbur@kubbur.is  
Nánari upplýsingar um störf í síma 456-4166

Kubbur ehf. er endurvinnslufyrirtæki með starfssemi  
á Ísafirði, í Vestmannaeyjum, Hafnarfirði, Bolungarvík  
og Ölfusi.
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Aðalfundur
Aðalfundur Starfsendurhæfingar Hafnarfjarðar verður 

haldinn mánudaginn 6. maí 2019, kl 16:00 
að Flatahrauni 3, efri hæð.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf

Önnur mál

Stjórnin

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Óðinsgata, Týsgata og Óðinstorg, endurgerð - 

Verkeftirlit - Forval nr. 14510.
• Uppbygging íþróttamiðstöðvar Fram í Úlfarsárdal, 

EES Forval nr. 14524.

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

FORVAL
 

Aðalfundur 
Barnaheill – Save the Children á Íslandi halda aðalfund  

mánudaginn 13. maí 2019 

kl. 17:00 á skrifstofu samtakanna að Háaleitisbraut 13. 

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf ásamt  

kosningu um sameiningu við samtökin Blátt áfram. 

Félagsmenn eru hvattir til að mæta. 

Stjórn Barnaheilla – Save the Children á Íslandi 

Sími 528 9000    •    www.rarik.is

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 19013
Hitaveita RARIK  

 H a i 
e  va a a t va

Útboðsgögn er hægt að sækja 
án greiðslu á vef RARIK

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

29. apríl 2019.

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

kl. 14:00, þriðjudaginn 14. maí 2019. 
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist 

þeirra bjóðenda, sem óska að  
vera viðstaddir.

ÚTBOÐ

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.

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



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.

Akrasel 3
109 REYKJAVÍK

Afar vandað og glæsilegt einbýlishús með tvöföldum 

bílskúr staðsett innst í botnlanga. Frábært útsýni. Húsið 

 

STÆRÐ: 446,2 fm FJÖLDI HERBERGJA: 11

  129.000.000 BÓKIÐ SKOÐUN

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Eignin verður til sýnis í dag, laugardag frá kl. 13.00 – 13.45
• Virkilega glæsileg 182,3 fm. neðri sérhæð í sérstaklega fallegu þríbýlishúsi  
 við Laufásveg 47 auk 30,1 fm. nýlegs bílskúr, sem innangengt er í úr íbúðinni.
• Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð hið innra, m.a. gólfefni, innihurðir, 
 gestasnyrting, baðherbergi að hluta, eldhús að hluta o.fl. og er í góðu ástandi.
• Stór og björt stofa með útgengi á svalir til suðurs og vesturs. Fjögur herbergi. 
 Mjög rúmgott eldhús. 

Staðsetning eignarinnar er einstaklega góð á horni Laufásvegar og Bragagötu í mjög fallegu um-
hverfi og þar sem mjög rúmt er um eignina.

Verð 109,0 millj.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Laufásvegur 47. Glæsileg neðri sérhæð

OPIÐ HÚS

Langtímaleiga óskast

Vönduð eign óskast til langtímaleigu — helst 

miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Fjölskylda með traustar tekjur óskar eftir 

vandaðri eign til langtímaleigu, 3-5 ár, þarf 

amk. fjögur svefnherbergi. Einbýli, parhús, 

raðhús, hæðir eða stærri íbúðir koma til 

greina — áhersla lögð á að allt sé í toppstandi.

Pottþétt umgengni og fyrirframgreiðsla og 

bankaábyrgð í boði.

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR, ÞAR AF ÞRJÁR Á EFSTU HÆÐ, Í 12 HÆÐA FJÖLBÝLISHÚSI
Á NÝJU SVÆÐI Í LINDAHVERFI KÓPAVOGI.

• Íbúðirnar eru tveggja, þriggja eða fjögurra herbergja
• Íbúðunum verður skilað tilbúnum með gólfefnum
• Öllum íbúðum fylgir kæli/frystiskápur, uppþvottavél,

þvottavél og þurrkari

OPIÐ HÚS
SUN 28. APRÍL

KL. 14.00 – 15.00

10 HÆÐA HÚS
HERBERGI: 2-4
STÆRÐIR: 77 – 137 m2

VERÐ: 49,9 – 77,9 millj.

Upplýsingar eru veittar á 
Eignaborg sími: 416 0500 
eða í farsíma sölumanna.

HÚSIÐ SEM SKIPTIR LITUM
GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÝJU FJÖLBÝLI

ÁLALIND 14 | 210 Kópavogi

ÓSKAR
Lgfs.
Sími: 893 2499
oskar@eignaborg.is

VILHJÁLMUR
Lgfs
Sími: 864 1190
illi@eignaborg.is

RAKEL
Lgfs
Sími: 895 8497
rakel@eignaborg.is

HILDUR
Lgfs
Sími: 897 1339
hildur@eignaborg.is

• Afhending við kaupsamning
• Tvær lyftur
• Bílgeymsla með merktum stæðum. Möguleiki á

rafhleðslustöð
• Sameign og lóð skilast fullfrágengin



NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI

Verð frá kr. 28.400.000

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARSAL EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 27

Helgi
Fasteignasali
780 2700

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

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

efnum við kaupverð

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

• Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

• Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

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

kjarna og falleg útivistarsvæði

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019

KYNNING sunnudaginn 28. apríl kl.13.00-14.00
í sýningarsal í Efstaleiti 27

Háaleitisbraut 40 Rvk.

Suðurgata 78. Hf. Herb/studíó

Opið hús á  þriðjudaginn 30. apríl kl. 17.30 – 18.00. 
Verið velkomin.
Mjög góð 4 herb. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr, samtals 
132,8 fm í afar vel staðsettu húsi.   Samliggjandi stofa og 
borðstofa, vestursvalir, eldhús, 3 svefnherb., baðherbergi, 
hol, bílskúr og sérgeymsla.  Stutt er í skóla, verslanir, 
þjónustu, íþróttir og heilsugæslu.
V. 49,7 m. 
Aðalsteinn sími: 896-5865

Opið hús á mánudaginn 29. apríl kl. 17:30 til 18:00.

Hol með fatahengi. Opið rými með eldhúsinnréttingu par-
ket á gólfi. Baðherb. Með sturtu, flísar á á gólfi. Frábærle-
ga staðsett í miðbæjarhverfi Hafnarfjarðar. Eign sem býður 
upp á mikla möguleika. Stutt er í alla þjónustu.
V. 16,9 m.
Benedikt sími: 661 7788

Pantið tíma fyrir skoðun.
Nýkomið í sölu 69 fm nýlegt sumarhús þ.a. geymsla 
9,5 fm. Um er að ræða fallegt finnskt sumahús  sem 
stendur á 1 hektara skógi vöxnu eignarlandi skammt 
frá Hvítá. Eignin er með veröndum og heitum potti. 
Rafmagn, hitaveita og kalt vatn. Frábær staðsetning á 
vinsælu svæði með rafmagnshliði. 
V. 33,9 m. Geir sími: 655-9000

Kleifarsel 57 Rvk.

Kóngsbakki 4.  Rvk. 4ra. Herb. 

Opið hús á  mánudaginn 29. apríl kl. 17.30 – 18.00.  
Verið velkomin.
Parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr samtals 209,4 fm. 
Húsið skiptist í forstofu, gang, stigahol, sex svefnherbergi 
tvö baðherbergi, þvottaherbergi, opið eldhús, tvær stofur 
og geymslur m.a. hluti bílskúrs. 
V. 73,9 m. 
Geir sími: 655-9000

Opið hús á mánudaginn 29. apríl kl. 18:30 til 19:00.
Vel skipulögð 96.8 fm. 4ra herbergja íbúð á 2.hæð. Stofa/
borðstofa: Bjart opið rými, parket á gólfi. Eldhús er með 
endurnýjaða eldhúsinnréttingu, þvottahús innaf eldhúsin. 
Hjónaherbergi ásamt tveimur svefnherbergjum, parket á 
gólfi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. 
Ath. Eignin er laus við undirritun kaupsamnings.
Gott verð. 34,3 m. Benedikt sími: 661 7788

Heiðargerði 6. Akranes  8 herb.

2 íbúðir - Rauðarárstígur 38 

Opið hús mánudaginn 29. apríl kl. 18:30 til 19:30.  
Verið velkomin.
Einstaklega falleg hæð og ris. Um er að ræða sjarmerandi 
150,7 fm. 8 herb. sérhæð og ris. Hæðin: forstofa, hol, stofa 
og borðstofa, eldhús, hjónaherb. með fataherb. innaf, 
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Risið 
er með fimm svefnherb. og baðherb. Eign með miklu 
möguleikum. V. 43,7 m.
Benedikt sími: 661 7788

Pantið tíma fyrir skoðun.

Glæsilegar og mikið endurnýjaðar íbúðir á jarðhæð. Opin 
eldhús við stofur- nýjar og fallegar innréttingar, nýleg tæki. 
Innfelld lýsing. Flotuð gólf, gólfhiti o.fl.
3ja herb. V. 38,6 m. 
2ja herb. V. 29,3 m.  
Geir sími: 655-9000

Jötnaborgir  12 Rvk.

Vaðnes í Grímsnesi Hvítárbraut 23

Opið hús á  þriðjudaginn 30. apríl kl. 18.30 – 19.00. 
Verið velkomin.

Vel skipulögð 93,8 fm þriggja herbergja íbúð á efstu 
hæð með sérinngangi af svalagangi og útsýni. Opið 
eldhús, parket, sér þvottaherbergi, suður svalir út af 
stofu. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
V. 40,9 m. 
Aðalsteinn sími: 896-5865

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

PANTIÐ SKOÐUN

PANTIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Geir Sigurðsson
s: 655-9000
Lögg. fast.

Aðalsteinn Steinþórsson
s: 896-5865
Lögg. fast.

Benedikt Ólafsson
s: 661-7788
Lögg. fast.



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

MATTHILDUR  SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR                690 4966

Opið hús sunnudaginn 28. apríl. klukkan 15:30-16:00. 164,1 – 175 fm. raðhús 
á þremur hæðum, með mögleika á aukaíbúð á jarðhæð. Afhendast tilbúin að utan og tilbúin til 
innréttinga að innan. Áætluð afhending 1. júlí 2019.

VESTURBERG 195, 111 REYKJAVÍK 57.9M

OPIÐ HÚS

Opið hús laugardaginn 27. apríl milli klukkan13:00-14:00 og 
sunnudaginn 28. apríl. milli klukkan 14:00-15:00. Fallegar íbúðir í nýbyggingu
að Tangabryggju 13-15. Íbúðir afhendast fullbúnar með innbyggðum ísskáp, uppþvottavél og 
gólfefnum. Stærð íbúða er frá 45,2m2–191m2 og eru ýmist svalir eða pallur í séreign. Stæði í 
bílakjallara fylgir flestum íbúðum.

MATTHILDUR  690 4966 / ERLA   692 0149

TANGABRYGGJA 13-15, 110 REYKJAVÍK Verð frá: 34.1M

OPIÐ HÚS

Opið hús laugardaginn 27. apríl milli klukkan12:00-14:00 og 
sunnudaginn 28. apríl. milli klukkan 13:00-14:00. Stórkostlegt útsýni til allra 
átta. Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir sem afhendast fullbúnar með gólfefnum, fataskápum 
og eldhústækjum þar með talið ísskáp og uppþvottavél. Stórir gluggar og glæsilegu útsýni. Tvö 
stæði í bílakjallara fylgja sumum íbúðum.

ÓLAFUR  663 2508 / ERLA   692 0149

VALLAKÓR 6A, 203 KÓPAVOGI Verð frá: 45.9M

OPIÐ HÚS

Opið hús sunnudaginn 28. apríl. milli klukkan 14:00-15:00. Einungis 7 
íbúðir eftir í þessu glæsilega húsi. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar með gólfefnum við 
kaupsamning. 4ra herbergja íbúðir á þriðju, fjórðu og fimmtu hæð með stæði í bílageymslu. 
Ásett verð frá 58,5 – 66,5 millj.

KJARTAN  663 4392 / STEFÁN   895 2049

ÁLALIND 1-3, 201 KÓPAVOGI

OPIÐ HÚS

Opið hús laugardaginn 27. apríl og sunnudaginn 28. apríl. milli klukkan 
12:00-13:00. Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir til afhendingar nú þegar fullbúnar án 
gólfefna, sameign fullbúin utan sem innan. Fjölbreytt þjónusta bæði á Höfðatorgi og í næsta 
nágrenni. Möguleiki að aðlaga greiðslukjör fyrir kaupendur. Vinsamlegast komið í opið hús 
eða bókið skoðun.  

KJARTAN  663 4392 / MATTHILDUR  690 4966

BRÍETARTÚN - MIÐBÆR REYKJAVÍKUR

OPIÐ HÚS

Nýjar og glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í miðbæ Hafnarfjarðar, 45-98 fm. fullbúnar 
íbúðir með geymslum, m.a. þakíbúðir (penthouse). Góð fjárfestin, til að búa í, til útleigu eða 
sem aukaíbúð fyrir fjölskylduna.Vel staðsett lyftuhús við Strandgötuna í Hafnarfirði, bílastæði á 
baklóð. Íbúðirnar eru til afhendingar strax  fullbúnar með gólfefnum.
Kjörið tækifæri til að eignast glæsilega íbúð í hjarta Hafnarfjarðar.

MATTHILDUR  SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR                690 4966

STRANDGATA - MIÐBÆR HAFNARFJARÐAR
BÓKIÐ SKOÐUN







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 
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 30. 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  ÞRIÐJUDAG

Hæðargarður 29 – 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. APRÍL KL. 17:30 - 18:00 
Glæsilegt og vel skipulagt 6 herbergja 206,1 fm raðhús, þar af 26,5 fm innbyggður bílskúr á frábærum 
stað í Mosfellsbæ. Stórar svalir og einstakt útsýni. Eignin skilast tilbúin til innréttinga skv. skilalýsingu 
ásamt lóðarfrágangi og frágangi á bílastæðum. Nánari upplýsingar veitir Garðar Benedikt í síma 898-0255, 
gardarbs@trausti.is.   
Verð: 61,9 millj.

Uglugata 18 – 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. APRÍL KL. 17:30 - 18:15 
Falleg og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á efri hæð með sérinngangi af austursvölum. Sérbílastæði í 
bílageymslu. Uppgefin heildarstærð er 137,7 fm en auk þess er 18,6 fm óskráð sérgeymsla. Talsvert  
endurnýjað hús. Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Helga í síma 897-7712, gudbjorghelga@trausti.is   
Verð 54,9 millj.

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

Flúðasel 89 – 109 Reykjavík

Skeljagrandi 6 - 107 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. 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 
bílakjallara. 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  ÞRIÐJUDAG

BÍLSKÚR 

FYLGIR

BÍLA-
GEYMSLA 

FYLGIR

BÍLA-
GEYMSLA 

FYLGIR

Arnarsmári  22 
Póstnr: 201 
Stærð: 74,9 fm.
Gerð: þriggja herbergja

Opið hús sunnudaginn 28.04. 2019 
á milli kl. 17:00-17:30 

Góð þriggja herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð í 
góðu fjölbýli. Sér inngangur af svölum.
Tvö rúmgóð herbergi með skápum, opin stofa og 
eldhús. Falleg innrétting í eldhúsi. Nýlegt harðparket 
á gólfi. Baðherbergi flísalagt, tengi fyrir þvottavél á 
baði. Hús nýlega málað að utan. Virkilega góð eign, 
stutt í alla þjónustu. 

Verð: 39.500.000.- 

Tjarnarstígur 5 

Póstnr: 170 
Stærð: 85
Gerð: þriggja herbergja
Herb: 3

Opið hús sunnudaginn 28.04. 2019 
á milli kl. 14:00-14:30 

Rúmgóð þriggja herbergja íbúð með sérinngangi í 
grónu hverfi á Seltjarnarnesi. Tvö rúmgóð herbergi. 
Björt stofa og huggulegt eldhús. Stór garður.  Stutt 
er í verslanir, leikskóla, skóla, íþróttahús, sundlaug 
og kaffihús.
Frábær staðsetning. 

Verð: TILBOÐ

Stóriteigur 16
Póstnr: 270
Stærð:180,9 fm
Herb: 5
Gerð: Raðhús
Opið hús sunnudaginn 28.04. 2019  
á milli kl. 16:00-16:30 

Virkilega vel skipulagt og fallegt raðhús á tveim 
hæðum með bílskúr. Alls 180,9 fm. Á neðri hæð eru 
anddyri, gestasalerni, eldhús og stór stofa. Útgengt 
úr stofu út á timburverönd. Efri hæð; Þrjú barna-
herbergi, rúmgott hjónaherbergi, baðherbergi með 
sturtu og baðkari, þvottahús. Tvennar svalir. Pottur 
á svölum. Bílskúr með geymslu innaf. Virkilega gott 
raðhús fyrir stóra fjölskyldu.

Verð: 74.900.000.- 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TRAUST  -  ÖRYGGI  -  ÁRANGUR  
Veldu eingöngu toppþjónustu í þínum fasteignaviðskiptum



· Íbúðir skilast fullbúnar án megin gólfefna

· Flísar á votrýmum. 

· Innfeld lýsing og steinn á borðum. 

· Öllum íbúðum fylgir sér stæði í bílakjallara.

Skoða má allar 
íbúðirnar á 

 vitaborg.is

Skjólgóður inngarður og gönguleiðir eru hannaðar af landslagsarkitekt hússins. 
Húsið er hluti af heildaruppbyggingu á hluta Baróns- og Laugavegsreit með 
nýjum göngustígum, uppgerðum eldri húsum auk nýbygginga. Fyrirhugaðar eru 

vel við samgöngum og styður vel við bíllausan lífsstíl fyrir þá sem það kjósa.

NÝTT Í SÖLU

OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG MILLI KL. 13-14



Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Breiðavík 35 - sérinngangur-útsýni

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi 
Sími: 570 4824 • Fax: 570 4820 • hakon@valfell.is

Til afhendingar í byrjun júní.   Sérinngangur - Fallegt útsýni-Suður-
valir.  Björt og rúmgóð 115 fm 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð 
t.v. með sérinngangi og stæði í opnu bílskýli. Sérþvottahús innan 
íbúðar, fataskápar í öllum herbergjum. Fallegt útsýni yfir Esjuna og 
frábær staðsetning m.t.t. skóla, leikskóla, íþrótta og verslunar.  
Verð 49,8 millj. Velkomin í opið hús mánudaginn 29. apríl frá kl. 
17.30 til 18.15. Allar nánari uppl. veitir Hákon í síma 898-9396

- með þér alla leið -  

565699 7070000 0 LágLágágmúlmúlmúla 4a 4a  wwwwwwwww.mi.mimiklaklaklaborborborborg.ig.ig.isssgg

Leitttaa að eign í 201 Kóppaavvogi!

Húsgerð: Raðhús, parhús, hæð eða íbúð

Séróskir: Sérinngangur, 3 svefnherb., 
sjónvarpshol og bílskúr

AfAfhehendn ing:g ÍÍ bboði er rúmmurur 
afhendingartími hehentntii þaþaðð seseeljljananda

GrGrGrGrGrGreieieieieieiðsðsðsðsðsðslulululululur:r:r:r:r:r  TrTrTrTrTrTrauauauuauauststststststurururururur kkkkauauauauauupapaapapapandndndndndn i,i,i,i, ssstetteteerkrkrkrrkkararararar 
grgrgrgrgreieieieieiðsðsðsðsðslululululur.r.r. BBBBinininini dadadadadandndndndndiiii titititit lblblblboðoðoðoð ááánn fyffyririrvrvvvarara aaaaa

EkkEkkEk i hi hhhikaikaka vivið að ð hð hð hafaafaafa sasasambambambandndddnd
AtlAtlAt i Si SSS. S. Sigvvigvarðarððssoossonnn löglöglögg. g. g. fasfasfasteiteiteignagnagnagn salsalsaliiii
atli@m@m@miklikliklaboabab rg..is is símímii: i: 8899899 111111787878

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

Tilboð óskast í frístundahús, stað-
sett við Fjölbrautaskóla Suðurnesja  

Húsið er byggt af nemendum Fjölbrautaskóla Suðurnesja veturinn 
2018 til 2019. Húsið er 56m2 að grunnfleti með millilofti sem 
reiknast um 9 m2 en gólfflötur er um 25m2. Húsið er fullklárað 
að utan, klætt með 32mm bjálkaklæðningu. Veggir að innan eru 
klæddir með gifsi og einnig loft í holi og herbergjum. Loft yfir  
stofu og risi eru panelklædd. Á gólfi er 22mm nótar gólfplötur. 
Húsið er  án endanlegra gólfefna, innréttinga og innihurða.  
Rafmagn er fullklárað með tilbúinni rafmagnstöflu. Húsið er  
einangrað með 200mm steinull í gólfi , 150 mm steinull í  
útveggjum og þak er einangrað með 200 mm steinull.  
Gluggar eru allir með tvöföldu k-gleri. 

Húsið verður til sýnis í samráði við Gunnar Valdimarsson  
s: 899 5163 en hann veitir nánari upplýsingar sem og Ríkiskaup í 
síma 530 1400.

Húsið er tilbúið til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja það eigi 
síðar en 20.ágúst 2019.

Tilboðseyðublöð eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is og liggja einnig frammi í afgreiðslu Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. Gögnin verða aðgengileg á vef 
Ríkiskaupa þriðjudaginn 30. apríl 2019. 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00  þriðjudaginn  
14. maí þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda 
er þess óska.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja  áskilur sér rétt til að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.

TIL SÖLU

Nökkvavogur 12, 104 RVK; **ÞRJÁR ÍBÚÐIR**
Opið hús sunnudaginn 28.apríl kl. 14.00-14.30
Fallegt þriggja hæða tvíbýlishúsi á góðum stað í Nökkvavogi. 
Eignin er skráð sem tvö fastanúmer og er með þremur íbúðum. 
Stærri eignin er samtals 194.8 fm. og samanstendur af risíbúðin 
86,2 fm, aukaíbúð í kjallara 77,1 fm. og 31.5 fm bílskúr. Minni 
íbúðin er miðhæð 104.9 fm.  Í kjallara er sameiginlegt þvot-
tahús og sérgeymslur. Umhverfis húsið er stór og fallegur gróinn 
garður. Einstaklega góð staðsetning. 
Stærri eign: Verð: 79.9 milljónir
Minni eign: Verð: 48.9 milljónir.

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

löggiltur fasteignasali
gsm 893 3276

OPIÐ HÚS

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Borgarbraut -Borgarnesi 
Fyrir 60 ára og eldri  

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi 
Sími: 570 4824 • Fax: 570 4820 • hakon@valfell.is

Fallegar fullbúnar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í 7 hæða lyftuhúsi. 
Íbúðunum fylgir ísskápur og uppþvottavél í eldhúsi, auk þvotta-
vélar og þurrkara í baðherbergi. 
Íbúðirnar eru ríkulega búnar og fallegt útsýni.  
Möguleiki á að kaupa stæði í bílskýli.  

2ja herb. Íbúðirnar  frá kr. 22.644.000.- til kr. 24.684.000.- 
3ja herbergja íbúðirnar 83 fm frá kr. 31.314.000.- til 32.844.000.-   
3ja herb. 96 fm frá kr. 35.394.000.- til  kr. 37.944.000.- 

Frábær staðsetning m.t.t. verslunar og þjónustu.

Allar nánari uppl. Veitir Hákon í síma 898-9396 eða hakon@valfell.is

Nýjar glæsiíbúðir í Garðabæ – rúmgóðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í 2ja 
hæða lyftuhúsum ásamt sérgeymslu og stæði í rúmgóðri bílageymslu.
Stærðir:  3ja herbergja ca 123 fm Verð frá 63,9 milljónum.
                    4ra herbergja ca 138 fm  Verð 74,9 milljónir.

Til afhendingar við kaupsamning/fljótlega
Opið hús sunnudaginn 28. apríl milli kl. 13:00 og 13:30
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 861 8514, thorarinn@eignamidlun.
is og Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, hrafnhildur@
eignamidlun.is eru á staðnum.

BREIÐAKUR - 
GLÆSIÍBÚÐIR Í GARÐABÆ

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

OPIÐ HÚS

- Mikið endurnýjað fallegt sérbýli.
- Þjú svefnherbergi - opin stofa og eldhús.
- Mjög rúmgóður suðurgarður.
- Frábær staðsetning, stutt í skóla og alla þjónustu.
V. 55,6 millj.   

TIL LEIGU

NADIA KATRÍN 

BANINE 
Löggiltur fast. 

nadia@landmark.is 
sími 692 5002

HÓFGERÐI 3 - 200 KÓPVOGUR

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 28. APRÍL kl 13:30 - 14:00

Nánari upplýsingar  
veitir nadia Katrín  
í síma 6925002 eða  
nadia@landmark.is

OPIÐ HÚS

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn


