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Arkitekt í aﬂeysingar
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Skipulagssvið Kópavogsbæjar auglýsir eftir arkitekt til aﬂeysinga í eitt ár. Um er að ræða ölbreytt
starf og kreandi verkefni.
Starfssvið
· Vinnur að gagnaöﬂun, tekur til kynningargögn og undirbýr fundi fyrir skipulagssvið.
· Sér um undirbúning fyrir grenndarkynningar.
· Vinnur við gerð aðal-, deili og hverﬁsskipulags.
· Úrvinnsla erinda sem berast skipulagsráði.
Menntunar- og hæfniskröfur
· Háskólapróf í arkitektúr, skipulagsfræði eða önnur menntun sem nýtist í starﬁ.
· Góð almenn tölvukunnátta.
· Góð þekking og færni á Autocad eða teikniforritum sem nýtast í starﬁ.
· Þekking á rafrænum skjalavistunarkerfum.
· Hæfni í mannlegum samskiptum og samviskusemi.
· Frumkvæði og skipulagsfærni.
Staðan er laus og æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst eða samkvæmt samkomulagi.
Fekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi aðildarfélag.
Umsóknarfrestur er til 13. maí.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Birgir H. Sigurðsson, skipulagsstjóri í síma 441-0000.

kopavogur.is

ATVINNA
Við opnum í Lágmúla
Nettó Lágmúla leitar að jákvæðum, ábyrgðarfullum og kraftmiklum
starfsmönnum sem hafa gaman af mannlegum samskiptum. Um er að ræða
100% vinnu frá kl. 8-17, kvöldvinnu frá kl. 17-21 og helgarvinnu frá kl. 8-15/15-21.

Áhersla er lögð á:
Ǎ Styrkleika í mannlegum samskiptum

Ǎ Sjálfstæði og jákvæðni

Ǎ Skipulagshæfni

Ǎ Stundvísi og áræðni

Ǎ Reglusemi

Ǎ Æskilegt er að viðkomandi hafi tök á
íslenskri tungu

Ǎ Ríka þjónustulund og skilning á þörfum
viðskiptavina

1

Ǎ Aðeins eldri en 18 ára koma til greina

Umsækjendur skulu sækja um störf á www.samkaup.is -> Mannauður -> Atvinnuumsókn.
Allar nánari upplýsingar veitir Hallur Heiðarsson, rekstrarstjóri Nettó - hallur@samkaup.is
Umsóknarfrestur er til 12. maí 2019.
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Laust starf sálfræðings á skóla- og frístundasviði
Skóla- og frístundasvið Akraneskaupstaðar auglýsir laust til umsóknar starf sálfræðings við skólaþjónustu skóla- og frístundasviðs. Um er að ræða tímabundið starf frá 1. ágúst 2019 - 31. júlí 2020.
Skólaþjónusta skóla- og frístundasviðs starfar samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, lögum
um grunnskóla nr. 91/2008 og reglugerð nr. 584/2010. Starfsmenn skólaþjónustu eru sálfræðingar,
WDOPHLQDIU¨²LQJXURJL²MXÀM£OĆ6£OIU¨²LQJXUYLQQXU¯ÀYHUIDJOHJXWH\PLVNµODÀMµQXVWXQQDU£VDPW
VDPVWDUĆYL²NHQQDUD¯OHLNRJJUXQQVNµOXPV«UNHQQDUDDOPHQQVVWDUIVIµONÀURVNDÀM£OIDRJ
iðjuþjálfa. Starfsstöð sálfræðingsins er í Brekkubæjarskóla og eru laun í samræmi við kjarasamning
Sálfræðingafélags Íslands og launanefndar sveitarfélaga.

Helstu verkefni og ábyrgð
• 9HLWLUVWDUIVIµONLOHLNRJJUXQQVNµODVWX²QLQJYL²D²HćDVNµOD
m.a. með fræðslu og ráðgjöf vegna kennslu og umönnunar
nemenda, sérkennslu, starfshátta skóla, nýbreytni- og

ÀUµXQDUVWDUIRJVWDUIVXPKYHUĆV
• Veitir ráðgjöf og fræðslu/námskeið til foreldra.
• Sinnir athugunum, greiningu og ráðgjöf vegna nemenda.
• 6LQQLUHLQQLJHIWLUI\OJGRJPDWL££UDQJUL¯VDPVWDUĆYL²
starfsfólk og foreldra.
• (UÀ£WWWDNDQGL¯EDUQDWH\PL$NUDQHVV¯VDPVWDUĆYL² 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands.
• 7HNXUÀ£WW¯VWHIQXPµWXQDUYLQQXVHPWHQJLVWP£ODćRNNQXP
og felur meðal annars í sér að móta þjónustuna í samræmi við
reglur á hverjum tíma.

Hæfniskröfur
• 6£OIU¨²LPHQQWXQRJOH\ĆWLOD²VWDUIDVHPVO¯NXUK«U£ODQGL 

PH²OH\ĆODQGO¨NQLV
• Reynsla af greiningu og ráðgjöf á þroska- og hegðunarvanda
barna og ungmenna skilyrði.
•
HNNLQJRJUH\QVODDIVWDUĆV£OIU¨²LQJVVNµODÀMµQXVWXHUNRVWXU
• Réttindi til námskeiðshalds vegna hegðunar og líðan barna er
kostur.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða.
• Færni og sveigjanleiki í samskiptum.
• Faglegur metnaður.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta.

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí næstkomandi. Nánari upplýsingar um
VWDUĆ²YHLWLU9DOJHU²XU-DQXVGµWWLU¯W¸OYXSµVWL£QHWIDQJL²
skoliogfristund@akranes.is eða í síma 433-1000.
1£QDULXSSO¿VLQJDUXPVWDUĆ²£VDPWXPVµNQDUH\²XEOD²LP£ĆQQD£KHLPDV¯²X
$NUDQHVNDXSVWD²DUZZZDNUDQHVLVODXVVWRUI

VILTU LÁTA LJÓS ÞITT SKÍNA?
Við leitum að góðu fólki til að ganga til liðs við okkar frábæra hóp. Okkur vantar sérfræðing í stjórnstöð sem hefur brennandi
áhuga á rafvæddri framtíð. Nánari upplýsingar um starfsemi okkar eru á www.landsnet.is og á samfélagsmiðlum. Sjáðu hvað
við gerum til að halda ljósunum logandi.

Verk/tæknifræðingur í stjórnstöð
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Stýring og vöktun raforkukerﬁsins
• Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur ﬂutningskerﬁsins
• Þátttaka í úrbótaverkefnum og straumlínulögun ferla
• Þátttaka í nýsköpunarverkefnum og snjallnetsþróun
• Áætlanagerð og samræming aðgerða í ﬂutningskerﬁnu

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

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

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ s.s. verkfræði, tæknifræði
eða menntun á sviði raungreina
• Mjög góð greiningarhæfni og færni til að setja fram upplýsingar á skýran hátt
• Samskiptahæfni og drifkraftur til að gera betur
• Útsjónarsemi og geta til að starfa undir álagi

Umsóknarfrestur er til og með 19. maí 2019.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Kári Júlíusson mannauðssérfræðingur, sími: 563-9300,
netfang: mannaudur@landsnet.is. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á
heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starﬁð.
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V I LT Þ Ú V E R Ð A
HLUTI AF GÓÐU
FERÐALAGI?

Óskum eftir rekstraraðila veitingastaðar
Hótel Ísland, Ármúla, óskar eftir rekstraraðila fyrir veitingastað
og bar.
Reksturinn býður upp á mikil tækifæri fyrir kraftmikinn aðila.
Veitingaþjónusta er mikilvægur hluti upplifunar erlendra gesta
hótelsins og þeirra sem starfa í nágrenninu. Innanhúss er fjölbreytt starfsemi fyrirtækja sem býður upp á ýmis samlegðaráhrif. Í húsinu er aðstaða fyrir fundi, ráðstefnu- og viðburði
auk almennrar veisluþjónustu.
Frekari upplýsingar veitir Guðlaugur hótelstjóri í síma
6988998 eða í gegnum tölvupóst gulli@hotelisland.is







F O R S TJ Ó R I

Tónlistarskóli Borgarfjarðar auglýsir eftir
tónlistarkennara til starfa
Tónlistarskóli Borgarfjarðar stuðlar að öflugu
tónlistarlífi í Borgarbyggð jafnframt því
að vinna að aukinni hæfni, þekkingu og þroska
einstaklinga. Tónlistarskólinn tekur
mið af margvíslegum áhugasviðum nemenda, getu
þeirra og þroska. Kennsluaðferðir
og viðfangsefni Tónlistarskólans eru fjölbreytt og
sveigjanleg og hentar börnum,
ungmennum og fullorðnum
Óskað er eftir tónlistarkennara sem getur hafið
störf 1. ágúst 2019
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
x
x
x
x
x
x
x

skipuleggja kennslu með hliðsjón af
námskrá
þjálfa nemendur í hljóðfæraleik og söng
semja og aðlaga námsefni
æfa hljómsveitir eða kóra og stjórna á
hljómleikum
halda námskeið í söng, hljóðfæraleik eða
tónlistarkennslu
undirbúa nemendur fyrir próf og meta
vinnu og námsárangur
prófdómarastörf

Isavia óskar eftir að ráða öflugan leiðtoga í starf forstjóra
sem mun vinna að frekari uppbyggingu á starfsemi fyrirtækisins. Forstjóri hefur yfirumsjón með daglegum rekstri
fyrirtækisins og sér til þess að stjórnskipulag taki mið af
stefnu þess, markmiðum og fjárreiðum. Hann leitar sífellt
leiða til að þróa ný tækifæri og að styrkja reksturinn með
langtímahagsmuni Isavia að leiðarljósi.
Isavia er þjónustufyrirtæki í flugvallastarfsemi og flugleiðsögu og leggur grunn að flugsamgöngum Íslands.
Umhverfi fyrirtækisins er í sífelldri mótun og því þarf
forstjóri að vera öflugur talsmaður og framkvæmdaaðili
þeirra breytinga sem þarf að ráðast í hverju sinni.
Umsjón með ráðningu hefur Intellecta. Umsóknarfrestur
er til og með 13. maí 2019. Umsókn óskast útfyllt
á www.intellecta.is. Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi.

Hæfniskröfur
• Leiðtogahæfni til að leiða starfsemi
fyrirtækis í flóknu og síbreytilegu
umhverfi
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk og farsæl reynsla af stjórnun
og rekstri fyrirtækis
• Hæfni til að vera mótandi um stefnu,
skipulag og nauðsynlegar breytingar
• Reynsla af erlendum samskiptum
og alþjóðasamstarfi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður
til að ná árangri

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson
(thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran
(thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.
Fullum trúnaði er heitið og umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Menntunar- og hæfniskröfur:
x
x
x
x
x
x

áhugi og þekking á helstu straumum og
stefnum í tónlist
búa yfir skapandi hugsun
hæfni í mannlegum samskiptum
skipulag og frumkvæði eru æskilegir
eiginleikar
grunnfærni á sem flest hljóðfæri
þekking á tölvuforritum sem notuð eru við
kennslu

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi
Félags kennara og stjórnenda í
tónlistarskólum og viðkomandi stéttarfélags.
Samkvæmt jafnréttisstefnu
Borgarbyggðar hvetur sveitarfélagið karla jafnt sem
konur til þess að sækja um starfið
Upplýsingar um starfið veitir Theodóra
Þorsteinsdóttir skólastjóri í síma 433 7190 eða
864 2539
Umsókn með upplýsingum um umsækjanda,
menntun og fyrri störf berist í tölvupósti
á netfangið tonlistarskoli@borgarbyggd.is
Umsóknarfrestur er til 31. maí 2019

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði
að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli fyrirtækisins
og íslenska flugstjórnarsvæðið.

UMSÓKNARFRESTUR:
13. MAÍ

UMSÓKNIR:
I N T E L L E C TA . I S

5dv*-)
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Leitum að Hugrúnu!
Okkur hjá Netheimi langar að fá ﬂeiri stelpur eins
og Hugrúnu í teymið, hún er nefnilega framúrskarandi Wordpress / WooCommerce snillingur!
Það eru spennandi tímar framundan hjá okkur og
við viljum fá þig í liðið okkar.
Ef þú vilt vinna í skemmtilegu umhverﬁ með frábærum og þéttum hópi þá eigum við samleið.
Sveigjanlegur vinnutími í boði fyrir rétta aðila.

Tæknimaður
í þjónustudeild
• Sjálfstæð vinnubrögð

Ef þetta á við um þig þá viljum við heyra í þér.
Eingöngu tekið við umsóknum í gegnum Job.is
Vinsamlega sendið með umsókn, meðmælendur,
sýnishorn af fyrri verkum og greinargott kynningarbréf.

• Þjónustulund, laghenti og stundvísi

Hlökkum til að heyra í þér :)

HÆFNISKRÖFUR:

Ölgerðin leitar að duglegum og jákvæðum starfsmanni í þjónustudeild til að sinna fyrirbyggjandi
viðhaldi og viðgerðum á kaffivélum ásamt öðrum
tilfallandi verkefnum.

• Brennandi áhuggi á kaffi

Ölgerðin er einn af stærstu aðilum á markaðnum
í kaffi með vörumerki eins og illy, Gevalia, Piazza
Doro, Café Noir o.fl.

Hæfnikröfur:
• Skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði í nálgun verkefna
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni
• Framúrskarandi þjónustulund
• Reynsla og góð þekking á WordPress
og Woocommerce
• Góð þekking á PHP, Javascript, CSS og HTML

• Góð íslensku- og ensku kunnátta
• Tölvuþekking og bílpróf

Umsóknarfrestur er til og með 19. maí nk.
Sótt er um á vefsíðu Ölgerðarinnar: umsokn.olgerdin.is

• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

olgerdin.is

Rekstrarstjóri umhverﬁssviðs

Skóla- og frístundasvið

Verkefnastjóri á sviði sérkennslu og stuðnings í grunnskólum
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu verkefnastjóra á sviði sérkennslu og stuðnings í grunnskólum
lausa til umsóknar.
Verkefnastjóri starfar á fagskrifstofu grunnskólamála þar sem m.a. er unnið að undirbúningi stefnumörkunar fyrir skólaog frístundastarf, þróun faglegra starfshátta í grunnskólum og símenntun kennara. Hann tekur þátt í mati á skólastarﬁ,
stjórnun og þátttöku í starfshópum, veitir upplýsingar og ráðgjöf til stjórnenda og foreldra varðandi stuðning og sérkennslu í skóla fyrir alla og hefur umsjón með úthlutun fjármagns til grunnskóla vegna þjónustu við nemendur sem þurfa
sérstakan stuðning í skólastarﬁ. Verkefnastjóri vinnur einnig í nánu samstarﬁ við stjórnendur sérúrræða í borginni.
Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur 36 grunnskóla,
62 leikskóla og 5 frístundamiðstöðva.
Helstu verkefni og ábyrgð
- Umsjón með verkefnum sem snerta stuðning og sérkennslu í almennum grunnskólum fyrir alla, sérdeildum og
sérskólum, vinnsla reglna og verkferla og svörun erinda
sem varða málaﬂokkinn.
- Umsjón með úthlutun fjármagns til málaﬂokksins í samvinnu við sérfræðinga fjármálaþjónustu sviðsins.
- Ráðgjöf og svörun fyrirspurna frá stjórnendum og foreldrum varðandi málaﬂokkinn.
- Umsjón með fagráði sérhæfðra sérdeilda, þátttaka í
starfshópum varðandi málaﬂokkinn og fulltrúi sviðsins í
inntökuteymum sérskóla.
- Skipulag og umsjón með fræðslufundum fyrir sérkennara
og þátttaka í ytra mati á skólastarﬁ.
- Samstarf við stofnanir á vegum borgarinnar, s.s. skólaþjónustu og Barnavernd, og við aðra aðila sem sinna
málaﬂokknum.

Menntunar- og hæfniskröfur
- Kennaramenntun, leyﬁsbréf grunnskólakennara og
meistarapróf á sviði sérkennslu eða sambærileg
framhaldsmenntun.
- Víðtæk reynsla og þekking á störfum í grunnskólum með
börnum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda.
- Góð þekking á hugmyndafræði skóla án aðgreiningar
fyrir alla, réttindum barna, lagaumhverﬁ grunnskóla og
opinberri stjórnsýslu.
- Reynsla af verkefnastjórnun og ráðgjöf vegna stuðnings
og sérkennslu í skóla fyrir alla.
- Framúrskarandi samskiptahæfni.
- Frumkvæði í starﬁ, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni.
- Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
í starﬁð.
Ráðið verður í starﬁð frá og með 1. ágúst 2019, eða eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu grunnskóla og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,
mannauðsstjóri, sími 411-1111. Netföng: sofﬁa.vagnsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

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

Laust er til umsóknar starf rekstrarstjóra umhverﬁssviðs
sveitarfélagsins Húnaþings vestra. Um er að ræða 100%
starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að öﬂugum
og metnaðarfullum einstaklingi í starf rekstrarstjóra
umhverﬁssviðs.
Starfssvið rekstrarstjóra
• Stjórnun þjónustumiðstöðvar í samvinnu við veitustjóra.
• Áætlanagerð og eftirlit í samvinnu við framkvæmdaráð
og aðra starfsmenn sveitarfélagsins eftir því sem við á.
• Ber ábyrgð á:
o eignasjóði
o hafnarsjóði
o úrgangsmálum
• Önnur mál á sviði umhverﬁssviðs í samráði við
sveitarstjóra.
• Rekstrarstjóri hefur starfsstöð í Ráðhúsi Húnaþings
vestra.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í löggiltri iðngrein sem nýtist í starﬁ og/eða
háskólapróf í tæknigreinum kostur.
• Reynsla af verklegum framkvæmdum er nauðsynleg.
• Reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg.
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og
fjárhagsáætlanagerð er æskileg.
• Góð almenn tölvuþekking skilyrði, kunnátta á teiknihugbúnaði er kostur.
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum er mikilvæg.
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni.
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti.
Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Stefnt skal að því að viðkomandi hefji störf 1. júlí nk. eða
eftir nánara samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2019. Umsóknum
skal skilað til sveitarstjóra Húnaþings vestra á netfangið
gudny@hunathing.is Við hvetjum bæði konur og karla til
að sækja um starﬁð.
Nánari upplýsingar veitir Unnsteinn Óskar Andrésson,
rekstrarstjóri umhverﬁssviðs Húnaþings vestra í síma
771-4950 eða í gegnum netfangið unnsteinn@hunathing.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
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Ferða- og markaðsfulltrúi Dalabyggðar
%BMBCZHH§ØTLBSB§SÈ§BÚGMVHBOFJOTUBLMJOHÓTUBSGGFS§BPHNBSLB§TGVMMUSÞB6NFSB§S§B
GKÚMCSFZUUTUBSGPHNJLJMVQQCZHHJOHFSÓGFS§B¢KØOVTUVÈTW§JOV4UBSGTIMVUGBMMFS
Í Dalabyggð búa tæplega 700 manns, þar af um
40% í Búðardal. Sveitarfélagið nær frá Álftafirði
á Snæfellsnesi til Gilsfjarðar á mörkum Vestfjarða
og býr yfir mikilli friðsæld og náttúrufegurð.
Vel er búið að íbúum Dalabyggðar,
öflugt tómstundastarf fyrir börn, leik- og
grunnskóli. Meðal annarrar þjónustu má
nefna matvöruverslun, heilsugæslu, banka,
pósthús, bifreiðaverkstæði, snyrtistofu, vínbúð,
veitingastaði og fjölbreytta ferðaþjónustu.
Nánari upplýsingar um þjónustu sveitarfélagsins
er að finna á www.dalir.is. Nánari upplýsingar
um ferðaþjónustu í Dalabyggð má finna á
www.visitdalir.is

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t,ZOOJOHBSPHNBSLB§TTUBSGÓGFS§B¢KØOVTUV
t6NTKØONF§LZOOJOHBSFGOJGZSJSGFS§B¢KØOVTUVB§JMB
t5FOHJMJ§VSWJ§GFS§B¢KØOVTUVUFOHEBTUBSGTFNJ TT
&JSÓLTTUB§JPHWOUBOMFHU7ÓOMBOETTFUVS
t6NTKØONF§WFSLFGOVNUFOHEVN
«GBOHBTUB§BÈUMVO7FTUVSMBOET
t6NTKØONF§WFGPHTBNGÏMBHTNJ§MBTÓ§VN
%BMBCZHH§BS
t6NTKØONF§WJ§CVS§VN TTCKBSIÈUÓ§VN
t«UMBOBHFS§PHTUFGOVNØUVO

t)ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ TT
GFS§BNÈMBGS§JF§BNBSLB§TGS§J
tFLLJOHSFZOTMBBGPQJOCFSSJTUKØSOTâTMVTLJMFH
t(Ø§BMNFOOUÚMWVLVOOÈUUBPHIBHOâU¢FLLJOH
ÈWFGTÓ§VNPHTBNGÏMBHTNJ§MVN
t3FZOTMBBGWFSLFGOBTUKØSOVOFSTLJMFH
t-FJ§UPHBIGOJPHGSBNÞSTLBSBOEJIGOJÓ
NBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t4KÈMGTU§WJOOVCSÚH§ GSVNLW§JPH
TLJQVMBHTIGOJ
t(Ø§IGOJUJMB§UKÈTJHÈÓTMFOTLVPHFOTLVÓ
SJUV§VPHNMUVNÈMJ

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 20. mai 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og
kynningarbréf.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Sérfræðingur á rannsóknasvið

Ferðamálastofa stuðlar að þróun ferðaþjónustu
sem mikilvægrar og sjálfbærrar grunnstoðar
í íslensku samfélagi. Auk þess vinnur
Ferðamálastofa að samræmingu, greiningum
og rannsóknum í ferðaþjónustu með hliðsjón af
stefnu stjórnvalda.
Eitt af hlutverkum Ferðamálastofu er að vinna
að gagnaöflun og rannsóknum í ferðaþjónustu
á Íslandi. Verkefni í þessum flokki varða bæði
talnagögn og landfræðilegar upplýsingar,
sem auka þekkingu um ferðamenn og
atvinnugreinina, bæta gæði, auka arðsemi,
huga að þolmörkum og styrkja innviði
greinarinnar. Þannig stuðlar Ferðamálastofa að
því að niðurstöður séu nýttar við ákvarðanatöku
í greininni, með skýrri framsetningu niðurstaðna
og markvissri upplýsingagjöf.
Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á
www.ferdamalastofa.is

'FS§BNÈMBTUPGBØTLBSFGUJSB§SÈ§BUÚMVHMÚHHBO TKÈMGTU§BOPHESÓGBOEJFJOTUBLMJOHÓHSFJOJOHV
PHNJ§MVOHBHOBTFNUFOHKBTUÓTMFOTLSJGFS§B¢KØOVTUV6NFSB§S§BOâUUPHTQFOOBOEJTUBSGÈ
SBOOTØLOBTWJ§J'FS§BNÈMBTUPGVTFNIFGVS¢B§IMVUWFSLB§IBMEBVUBOVNPQJOCFSBHBHOBTÚGOVOPH
SBOOTØLOJSÈGFS§BNÈMVN6NGVMMUTUBSGFSB§S§B
Staðan er auglýst án staðsetningar.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t(SFJOJOHÈGZSJSMJHHKBOEJUBMOBFGOJ 
SBOOTØLOBOJ§VSTUÚ§VNPHÞSWJOOTMVHBHOB
TFNUFOHKBTUGFS§BNÈMVNÈ¶TMBOEJ
t4QÈVN¢SØVOCZHHUÈGZSJSMJHHKBOEJHÚHOVN
t.J§MVO¢FLLJOHBSPHVQQMâTJOHB
tÈUUUBLBÓ¢SØVOSBOOTØLOBTWJ§T

t)ÈTLØMBNFOOUVOÓWJ§TLJQUBGS§J IBHGS§J TUS§GS§J 
UÚMGS§J WFSLGS§JF§BBOOBSSJNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ
t(SFJOJOHBSIGOJPHONOJGZSJSHJMEJSBOOTØLOB
OJ§VSTUB§OBGZSJSTUBSGSLTMVÓTMFOTLSBSGFS§B¢KØOVTUV
tFLLJOHÈTUBSGTVNIWFSGJGFS§B¢KØOVTUVOOBSPHF§BSFLTUSJ
GZSJSULKBTLJMFH
t(Ø§UÚMWVLVOOÈUUBPH¢FLLJOHÈOPULVOIVHCÞOB§BS
t(PUUWBMEÈÓTMFOTLVPHFOTLV
t'SOJÓB§WJOOBÓUFZNVNPHB§GKÚMCSFZUUVNWFSLFGOVN
t4LJQVMÚH§WJOOVCSÚH§ TKÈMGTU§JPHGSVNLW§J HØ§JS
TBNTLJQUBIGJMFJLBSPH¢KØOVTUVMVOE

#§JLPOVSPHLBSMBSFSVIWÚUUUJMB§TLKBVNTUBSGJ§6NMBVOBLKÚSGFSTBNLWNULKBSBTBNOJOHJGKÈSNÈMBPH
FGOBIBHTSÈ§VOFZUJTWJ§WJ§LPNBOEJTUÏUUBSGÏMBH

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 6. mai 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík
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Laus störf í Ásbyrgi,
Stykkishólmi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laus til
umsóknar eftirtalin störf í Ásbyrgi, hæﬁngar - og
vinnustað fólks með skerta starfsgetu.

Forstöðumaður 1 stöðugildi

Svæðisstjóri
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra
+HLOVXJ VOX0RVIHOOVXPG PLV6WDUIVKOXWIDOOHURJHUUièLètVWDU¿èWLOiUDIUi
og með 1. ágúst nk. eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2019.

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og samskiptaK ¿OHLND
Heilsugæsla Mosfellsumdæmis þjónar sívaxandi fjölda íbúa í Mosfellsbæ, Kjalarnesi og Kjós. Mikil þróunarvinna er í gangi
á stöðinni og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga. Margvísleg tækifæri og spennandi tímar eru
IUDPXQGDQRJVWHIQWHUDèìYtDèÀ\WMDVWDUIVHPLQDtQêWWK~VQ èLiULè

• Leitað er einstaklings er haﬁ þroskaþjálfa- eða iðjuþjálfamenntun ellegar sambærilega menntun og reynslu
er nýtist í starﬁnu; haﬁ góða samvinnu-og samskiptahæﬁleika og áhuga fyrir starﬁ með fólki með skerta
starfsgetu og til að leiða markvert þjónustuhlutverk
Ásbyrgis.

Starfsmaður 2 stöðugildi
• Leitað er einstaklinga sem hafa lokið og eða eru í
starfstengdu námi félagsliða eða stuðningfulltrúa eða
sambærilegu námi og reynslu er nýtist í starﬁ; haﬁ góða
samvinnu- og samskiptahæﬁleika og áhuga fyrir starﬁ
með fólki með skerta starfsgetu.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Skriﬂegar umsóknir um störf þessi er tilgreini menntun,
starfsferil og umsagnaraðila ásamt prófskírteini og sakavottorði berist undirrituðum sem jafnframt veitir frekari
upplýsingar.

Umsóknarfrestur er til 25. maí 2019

Helstu verkefni og ábyrgð



Hæfnikröfur

Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar gagnvart
framkvæmdastjórn
Skipuleggur heilsugæsluþjónustu í umdæmi
stöðvar
Þróar nýjungar og vinnur að breytingum í
starfsemi
Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun klínískra
leiðbeininga
Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
 6WXèODUDèJ èDìUyXQRJiUDQJXUVPDWLtVWDU¿
stöðvar
Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,
þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar

(UIDJOHJXU\¿UPDèXUiVtQXVYLèLRJVLQQLU
 NOtQtVNXVWDU¿VDPKOLèD

Sérfræðingur í heimillislækningum eða
hjúkrunarfræðingur með
framhaldsmenntun (a.m.k. 60 ECTS eða
meistaragráðu)
 ËVOHQVNWO NQLQJDHèDKM~NUXQDUOH\¿
 5H\QVODDIVWDU¿tKHLOVXJ VOX
Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
 5H\QVODDIìUyXQDUVWDU¿RJEUH\WLQJDVWMyUQXQ
æskileg
Nám í stjórnun æskilegt
Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt
viðmót
Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í
 VWDU¿
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í
ræðu og riti

Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær
sveinn@fssf.is

Starfsfólk
Borgarholtsskóli
Ræstingar: 100% starf, laust nú þegar.
Starfsfólk vantar við ræstingar við skólann.
Laun eru í samræmi við kjarasamning Eﬂingar og
stofnanasamning Borgarholtsskóla.
Vinnutími er frá 8-16.

Stuðningsfulltrúi: 55% starf við Borgarholtsskóla frá og með haustönn 2019.
Laun eru í samræmi við kjarasamning SFR og
stofnanasamning Borgarholtsskóla.
Vinnutími er frá 8-13:30.
Æskilegt er að umsækjandi haﬁ réttindi sem stuðningsfulltrúi.

Umsjónarmaður aðfanga og tækja: 100 % starf
frá og með 1. ágúst 2019.

Nánari upplýsingar veita:
Óskar Sesar Reykdalsson - oskar.reykdalsson@heilsugaeslan.is - 513-5000
Svava Kristín Þorkelsdóttir - svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5000
Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

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

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

Mikilvægt er að umsækjandi sé lausnamiðaður og góður í
mannlegum samskiptum, þekki inn á vélar, sé handlaginn og
haﬁ reynslu úr framleiðsluiðnaði.
Umsækjendur greini í umsókn frá menntun, fyrri störfum og
öðru því sem telja má að skipti máli.
Laun eru í samræmi við kjarasamning SFR og
stofnanasamning Borgarholtsskóla.
Sakavottorð fylgi umsókn.
Upplýsingar um starf við ræstingar veitir Hjördís Harðardóttir,
hjordish@bhs.is, s: 698-2916
Upplýsingar um starf stuðningsfulltrúa veitir
Hrönn Harðardóttir, hronn@bhs.is, s: 864-1138.
Upplýsingar um starf umsjónarmanns aðfanga og tækja veitir
Marín Björk Jónasdóttir, marin@bhs.is, s:698-5795.
Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um skólann
og starfsemi hans.
Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til
Ársæls Guðmundssonar, skólameistara, arsaell@bhs.is
fyrir 20. maí 2019.

Dómsmálaráðuneytið auglýsir

embætti héraðsdómara
laust til umsóknar

Skólastjóri
Grunnskóla Raufarhafnar
Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn leik- og
grunnskóli með alls um 15 nemendur þar sem uppeldisstefnan Jákvæður agi er höfð að leiðarljósi. Skólinn nýtur
mikils stuðnings frá samfélaginu og leggjum við áherslu á
samvinnu sem og jákvæðni.

Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti dómara sem mun hafa starfsstöð við héraðsdóm Reykjaness en sinna störfum við alla héraðsdómstólana eftir ákvörðun
dómstólasýslunnar. Miðað er við að skipað verði í embættið frá og með 13. nóvember 2019
eða hið fyrsta eftir að dómnefnd um hæfni umsækjenda um dómaraembætti hefur lokið
störfum.

Starfslýsing
Fullt starf skólastjóra samrekins leik- og grunnskóla
Raufarhafnar er laust til umsóknar. Kennsluhlutfall er
samkvæmt kjarasamningi.

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 29. gr. laga nr. 50/2016. Í samræmi við 4.
gr. reglna nr. 620/2010 er áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar um 1) menntun og
framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum, 3) reynslu af lögmannsstörfum, 4) reynslu
af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum akademískum
störfum og upplýsingar um útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra
o.s.frv., 6) reynslu af stjórnun, 7) reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s.
vinnu í tengslum við undirbúning lagasetningar o.ﬂ., 8) upplýsingar um almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar um andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum og
10) upplýsingar um tvo fyrrverandi/núverandi samstarfsmenn/yﬁrmenn sem geta veitt
dómnefnd bæði munnlegar og skriﬂegar upplýsingar um störf og samstarfshæfni umsækjanda, sbr. 5. mgr. 5. gr. reglna nr. 620/2010 og 11) aðrar upplýsingar sem varpað geti
ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli skiptir fyrir störf héraðsdómara.

Leitað er að stjórnanda sem hefur metnað og býr yﬁr
hæfni til að skipuleggja krefjandi og framsækið skólastarf í samvinnu við starfsfólk, foreldra og nemendur.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Grunnskólakennararéttindi og kennslureynsla á
grunnskólastigi er skilyrði
• Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða diplóma að
lágmarki) á sviði uppeldis- og menntunarfræða, stjórnunar eða sambærilegra greina er æskileg
• Reynsla af stjórnun og/eða faglegri forystu á sviði
kennslu og þróunar í leik- og/eða grunnskólastarﬁ er
æskileg
• Þekking á leikskólastarﬁ er mikilvæg
• Forystuhæﬁleikar, mikil samskiptahæfni og góðir skipulagshæﬁleikar

Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlega ﬂuttum málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 mánuði, 3) afrit af
stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi hefur samið og ﬂutt munnlega síðustu 12
mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði
og 5) útgeﬁn fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum umsækjanda. Þess er óskað að þær
tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 6) Önnur gögn sem varpa ljósi á
faglega færni umsækjanda til starfa sem héraðsdómari.
Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 20. maí nk. Til þess að hraða
afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið að umsóknir og fylgigögn berist dómsmálaráðuneytinu með rafrænum hætti á netfangið starf@dmr.is.

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2019.
Umsóknum skal skila á rafrænu formi til fræðslufulltrúa
Norðurþings, jon@nordurthing.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.
Dómsmálaráðuneytinu,
3. maí 2019.

Nánari upplýsingar veitir Jón Höskuldsson fræðslufulltrúi
Norðurþings, jon@nordurthing.is eða/og í síma 464 6123
Norðurþing er öﬂugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu
mannlíﬁ og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

Náðu meiri árangri
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
hagvangur.is

Sérfræðingur í umhverﬁsstjórnun
Össur leitar að jákvæðum, metnaðarfullum og skipulögðum einstaklingi með brennandi áhuga á umhverﬁsmálum til að
vinna í umhverﬁs- og öryggisdeild fyrirtækisins. Starﬁð felst í stöðugum úrbótum á umhverﬁsstjórnkerﬁ Össurar á Íslandi
í samstarﬁ við aðrar deildir fyrirtækisins, auk þátttöku í úrbótaverkefnum í samstarﬁ við aðrar starfsstöðvar fyrirtækisins
um allan heim.
Umhverﬁs- og öryggisdeildin ber ábyrgð á umhverﬁs- og öryggisstjórnkerﬁ Össurar á Íslandi og samræmingu þess á milli
starfsstöðva fyrirtækisins um allan heim.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Umsjón með umhverﬁsmælikvörðum Össurar á Íslandi
Umsjón með úrbótaverkefnum þvert á deildir
Endurskoðun á umhverﬁsþáttum
Laga- og reglugerðarrýni
Þátttaka í innri og ytri úttektum
Þjálfun starfsfólks og umsjón með fræðsluvikum
Stöðugar úrbætur á umhverﬁsstjórnkerﬁ Össurar

•
•
•
•

Háskólapróf sem nýtist í starﬁ
Þekking og reynsla á umhverﬁsstjórnun iðnfyrirtækja og
vottun skv. ISO14001 er kostur
Reynsla í verkefnastjórnun er kostur
Mjög góð enskukunnátta, bæði skriﬂeg og munnleg
Mjög góð hæfni og ánægja af því að koma fram
Mjög góð hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópum

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2019.
Sótt er um starﬁð á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

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
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ÍSAGA ehf.
óskar eftir að ráða reyndan
tæknimann í framtíðarstarf.
Eingöngu kemur til greina einstaklingur sem náð hefur góðum
árangri í fyrri störfum.
Starﬁð felst í eftirliti og viðhaldi á öllum framleiðslubúnaði kolsýru- og súrefnisverksmiðju ásamt öðrum búnaði sem tilheyrir
fyrirtækinu. Viðkomandi er hluti af 3-4 manna teymi. Um er að
ræða dagvinnu að mestu leyti en með bakvaktaskyldu þriðju
hverja viku.

LEIKSKÓLASTJÓRI

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélvirki, vélstjóri eða önnur sambærileg menntun sem getur
nýst
• Frumkvæði og hæﬁleiki til að vinna sjálfstætt og með öðrum
• Geta og vilji til að tileinka sér ný vinnubrögð og að vinna
eftir skilgreindum verkferlum
• Reynsla af raf- og logsuðu og vinnu með ryðfrítt stál er
kostur
• Lyftarapróf er kostur
• Enskukunnátta er nauðsynleg
• Kunnátta í öðrum Norðurlandamálum er kostur

Staða leikskólastjóra við Hraunvallaskóla, leikskóla í Hafnarfirði er laus til
Menntunar- og hæfniskröfur:
umsóknar. Leikskólinn sem er fjögurra deilda hefur verið starfandi frá 1. • Leikskólakennaramenntun áskilin
ágúst 2006. Rými er fyrir um 90 leikskólabörn. Leikskólinn er í náinni • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunarsamvinnu við grunnskóla Hraunvallaskóla sem er í sama húsnæði.
og/eða menntunarfræða
•
Stjórnunarreynsla
áskilin
Leikskólinn starfar eftir einkunnarorðunum vinátta, samvinna og ábyrgð.
• Leiðtogafærni
Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri
• Víðtæk þekking af leikskólastarfi
leikskólans og að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í
• Áhugi á skólaþróun og faglegur metnaður
skólastarfi. Leitað er eftir einstaklingi sem býr yfir góðum samstarfshæfileikum, er
• Framúrskarandi samskiptahæfni
lausnarmiðaður og með skýra framtíðarsýn um öflugt leikskólastarf.
• Þekking á rekstri og opinberri stjórnsýslu
Ráðið verður í stöðu leikskólastjóra frá og með 1. ágúst næstkomandi.
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
Nánari upplýsingar veitir Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, sviðsstjóri fræðslu- og
• Góð tölvufærni og þekking á nauðsynlegum
frístundaþjónustu, fanney@hafnarfjordur.is
kerfum
Umsókn um starfið þarf að fylgja greinagóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar
Umsóknarfrestur er til og með 19. maí 2019
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, fyrri störfum umsækjanda, menntun,
stjórnunarreynslu og hæfni til að sinna starfi leikskólastjóra ásamt afriti af
"-lh/l|f-=muߪ࣌vv|;=m-=m-uU-u:-u;uh-uѲ-u
prófskírteini. Umsóknarfestur er til og með 19. maí nk.
f-=m|v;lhomu_ࡴࢼѲ-:v/hf-lv|-uC:ĸ

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

ÞJÓNUSTUVER

OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

Umsóknafrestur er til 15 maí
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Orri Pétursson verksmiðjustjóri,
orri.petursson@is.aga.com
ÍSAGA framleiðir súrefni, köfnunarefni og koldíoxið en auk
þess ﬂytur fyrirtækið inn lofttegundir eins og glaðloft, argon,
helíum og acetylen. Um 28 manns starfa að jafnaði hjá fyrirtækinu sem er með höfuðstöðvar að Breiðhöfða, þar er m.a.
áfyllingarstöð, skrifstofa og verslun. Nýlega var tekin í notkun
glæsileg verksmiðja í Vogum á Vatnsleysuströnd. Verksmiðjan
framleiðir súrefni og köfnunarefni úr andrúmsloftinu og mun
styðja við ört vaxandi íslenskan iðnað og framleiðslu, ásamt
því að sjá heilbrigðisþjónustunni áfram fyrir hágæða súrefni á
öruggan hátt.

585 5500

hafnarfjordur.is

Forstjóri Landmælinga
Íslands
Umhverﬁs- og auðlindaráðuneytið auglýsir laust embætti forstjóra Landmælinga Íslands. Leitað er eftir
leiðtoga með metnað til að ná árangri og veita framúrskarandi þjónustu í þágu almennings og atvinnulífs
með nýsköpun, upplýsingamiðlun og gagnsæi að leiðarljósi. Umhverﬁs- og auðlindaráðherra skipar forstjóra
Landmælinga Íslands til ﬁmm ára. Stofnunin er með aðsetur á Akranesi.
Forstjóri Landmælinga Íslands stýrir stofnuninni, mótar stefnu í störfum hennar og ber ábyrgð á fjárhagslegum rekstri hennar. Hjá Landmælingum Íslands starfa 26 starfsmenn. Helstu verkefni stofnunarinnar eru
m.a. öﬂun og miðlun grunngagna um landið, kortagerð, rekstur og viðhald á landmælingakerfum Íslands og
uppbygging á grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar á Íslandi.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starﬁ
• Árangursrík reynsla af stjórnun, stefnumótun, rekstri
og áætlanagerð
• Færni til að vinna að umbótum

• Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Gott vald á íslensku og góð kunnátta í ensku og einu
Norðurlandamáli
• Góð hæfni í samskiptum og samvinnu

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og stutt kynningarbréf um hvers vegna sótt er um starﬁð auk
upplýsinga um árangur sem viðkomandi hefur náð í starﬁ og telur að nýtist í embættið. Þriggja manna valnefnd
skipuð af umhverﬁs- og auðlindaráðherra metur hæfni og hæﬁ umsækjenda og skilar greinargerð til ráðherra.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí nk.
Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið uar@uar.is.
Nánari upplýsingar um starﬁð eru á Starfatorgi – starfatorg.is.
Upplýsingar um embættið veitir Sigríður Auður Arnardóttir, ráðuneytisstjóri
í umhverﬁs- og auðlindaráðuneytinu (sigridur.arnardottir@uar.is).

Súðavíkurskóli
Laus störf skólaárið 2019 -2020
Súðavíkurskóli er samrekinn leik- grunn-, og tónlistarskóli
með u.þ.b. 30 nemendur, þar sem unnið er eftir Uppbyggingarstefnunni og starﬁð hverﬁst um einkunnarorðin:
Vellíðan - Virðing – Framfarir – Heiðarleiki.
Þá er lögð áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, vellíðan nemenda og samvinnu starfsmanna.
Núna er laus staða leikskólakennara við leikskóladeildina
og staða kennara við grunnskóladeildina.
Meðal kennslugreina er íslenska, samfélagsfræði,
valgreinar, náttúrufræði, uppl.-og tæknimennt, danska,
lífsleikni og íþróttakennsla í 0.-10.bekk. Helstu hæfniskröfur eru kennar menntun, leikskólamenntun eða
sambærileg menntun. Hæfni í mannlegum samskiptum,
jákvæðni, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ. Reynsla af
sambærilegum störfum.
Umsóknarfrestur er til 25.maí 2019
Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og
Sambandi íslenskra sveitarfélag. Allar nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri. Umsóknir,
ásamt ferilskrá, meðmælum og umsagnaraðilum sendist á
annalind@sudavikurskoli.is sími. 8934985

Framtíðin er snjöll
– mótaðu hana með okkur

Lausar kennarastöður við
grunnskóla Norðurþings:
Öxarfjarðarskóli er heildstæður samrekinn leik- og
grunnskóli með um alls 40 nemendur.
Við leitum eftir umsækjendum í eftirfarandi stöður:
• Íslenskukennari á unglingastigi sem er tilbúinn að
taka þátt í þróun skólastarfs með öðrum starfsmönnum
skólans. Meðal kennslugreina eru: íslenska og almenn
bekkjarkennsla.
• Íþróttakennari í 50% stöðu.
• Leikskólakennari við aðra leikskóladeild skólans. Þarf
að hafa gott vald á íslensku.
• Skólaliða í tvær stöður önnur 100% hin 80%.
Við leggjum áherslu á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, samvinnu og vellíðan starfsfólks og nemenda. Öxarfjarðarskóli er að innleiða uppeldisstefnuna
Jákvæður agi.
Frekari upplýsingar veitir Guðrún S. Kristjánsdóttir
skólastjóri. Sími 465 2246 og 892 5226
Tölvupóstur: gudrunsk@oxarfjardarskoli.is

Framtíð vatnsveitu skiptir samfélagið miklu máli og felur í sér að tryggja
auðlindina til framtíðar og dreifa heilnæmu vatni. Dreifikerfi veitunnar
nær frá höfuðborgarsvæðinu austur í Úthlíð og vestur á Stykkishólm.

Tæknistjóri vatnsveitu
Við leitum að samskiptaliprum tæknistjóra vatnsveitu sem brennur fyrir
vatnsvernd og nýsköpun til að leiða uppbyggingu okkar öfluga dreifikerfis.
Tæknistjóri er hluti af teymi sem m.a. mótar vatnsveituna til framtíðar.
Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi.
Við hvetjum konur sérstaklega til að sækja um.*

Hvers vegna Veitur?
Það er 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.

Umsóknarfrestur er til 17. maí 2019
* 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.

Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn grunn- og
leikskóli með alls um 15 nemendur þar sem verið er að
innleiða uppeldisstefnuna Jákvæður agi. Skólinn nýtur
mikils stuðnings frá samfélaginu og leggjum við áherslu
á samvinnu, sveigjanleika sem og jákvæðni. Skólinn er
í samvinnu við Rif rannsóknarstöð þar sem unnið er að
ýmsum verkefnum tengdum náttúrunni.
Við leitum að áhugasömum, fjölhæfum og jákvæðum
kennurum í bekkjarkennslu, íþróttakennslu og list- og
verkgreinakennslu.
• Bekkjarkennsla yngra stig, samkennsla 1.-4. bekkur.
Þekking á Byrjendalæsi er mikilvæg
• Bekkjarkennsla eldra stig, samkennsla 8.-10. bekkur.
• Íþróttakennsla, allir árgangar
• List- og verkgreinakennsla, allir árgangar
Einnig leitum við að leikskólakennara. Viðkomandi þarf
að vera barngóður, sveigjanlegur og tala góða íslensku.
Þekking á leikskólastarﬁ er æskileg.
Frekari upplýsingar veitir Magnús Matthíasson skólastjóri
sími: 464-9870 og 691-2254.
Tölvupóstur: magnus.matthiasson@raufarhafnarskoli.is

Nánari á veitur.is. Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2019.

Í góðu sambandi
við framtíðina
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Ráðgjafar okkar búa
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Umsóknarfrestur er til 17. maí 2019
Norðurþing er öﬂugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu
mannlíﬁ og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.
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Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu
skólastjóra við Norðlingaskóla
Norðlingaskóli er heildstæður grunnskóli með um 620 nemendum í 1.-10. bekk. Skólinn er staðsettur í einstöku umhverﬁ í
uppsveitum Reykjavíkur, þ.e. Norðlingaholti. Við skólann er samþætt grunnskóla- og frístundastarf og alls vinna um 100
manns við skólann.
Stefna og starf Norðlingaskóla grundvallast á því lífsviðhorﬁ að hverjum einstaklingi skuli búin námsskilyrði svo hann
megi þroskast og dafna á eigin forsendum og útskrifast úr grunnskóla sem sjálfstæður, sterkur og lífsglaður einstaklingur. Áhersla er m.a. á náið samráð við foreldra, samkennslu árganga, einstaklingsmiðað nám, smiðjuvinnu, nýbreytni og
skólaþróun. Allt skólastarﬁð byggir á teymisvinnu starfsfólks. Þá leggur skólinn mikla áherslu á að vera í nánum tengslum
við grenndarsamfélagið.
Leitað er að einstaklingi sem býr yﬁr leiðtogahæﬁleikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarﬁ og metnaðarfulla skólasýn.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi
skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarﬁ aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyﬁ til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í
skólastarﬁ.
• Stjórnunarhæﬁleikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarﬁ og leiða
framsækna skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf, leyﬁsbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, greinargerð um
framtíðarsýn umsækjanda á skólastarﬁð, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er
málið varðar.

Leikskólinn Barnabær, Blönduósi auglýsir eftir deildarstjórum með leikskólakennaramenntun og leikskólakennurum í
100 % stöður frá og með 8. ágúst 2019.
Barnabær er fjögurra deilda leikskóli og verða nemendur 64 næsta haust frá 8 mánaða aldri til 6 ára aldurs.
Deildirnar eru aldursskiptar og er elsti hópurinn staðsettur í öðru húsnæði. Mjög gott samstarf er við Blönduskóla en elsti hópurinn fer í kennslustundir einu sinni í
viku allan veturinn. Einkunnarorð skólans eru:
Leikur, gleði, virðing.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. janúar 2020. Umsóknarfrestur er til og með 18. 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 veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: sofﬁa.vagnsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

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

Dómsmálaráðuneytið auglýsir

embætti dómara við Landsrétt
laust til umsóknar

Hæfniskröfur:
• Leyﬁsbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari.
• Reynsla af deildarstjórastörfum.
• Góð samskiptafærni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ og faglegur metnaður.
Með umsókn skal skila starfsferilskrá, nöfnum 2
umsagnaraðila og stuttri kynningu á umsækjanda.
Umsækjandi þarf að veita leyﬁ til upplýsingaöﬂunar
úr sakaskrá. Barnabær áskilur sér rétt til að hætta við
ráðningu í einstaka stöðu og auglýsa að nýju.
Áhugasamir, karlar jafnt sem konur eru hvattir til að
sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2019.
Áhugasamir haﬁ samband við Jóhönnu G. Jónasdóttir,
leikskólastjóra í síma 452 4530 eða á netfangið
johanna@blonduos.is. Einnig er hægt að sækja um á
heimasíðu leikskólans www.karellen/barnabaer.is

Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti dómara við Landsrétt. Stefnt er
að því að skipa í embættið frá og með 1. september 2019 eða hið fyrsta eftir að dómnefnd
um hæfni umsækjenda um dómaraembætti hefur lokið störfum.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 21. gr. laga nr. 50/2016. Í samræmi við 4. gr.
reglna nr. 620/2010, um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda um dómaraembætti, er áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar um 1) núverandi starf, 2) menntun
og framhaldsmenntun, 3) reynslu af dómstörfum, 4) reynslu af lögmannsstörfum,
5) reynslu af stjórnsýslustörfum, 6) reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum akademískum störfum og upplýsingar um útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra o.s.frv., 7) reynslu af stjórnun, 8) reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum við undirbúning lagasetningar o.ﬂ., 9) upplýsingar um almenna
og sérstaka starfshæfni, 10) upplýsingar um andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum,
11) upplýsingar um tvo fyrrverandi eða núverandi samstarfsmenn eða yﬁrmenn sem geta
veitt dómnefnd bæði munnlega og skriﬂega upplýsingar um störf og samstarfshæfni
umsækjanda og 12) aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi á faglega eiginleika og færni
umsækjanda sem máli skipta fyrir störf landsréttardómara.
Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlegum ﬂuttum málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 mánuði, 3) afrit af
stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi hefur samið og ﬂutt munnlega síðustu 12
mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði
og 5) útgeﬁn fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum umsækjenda. Þess er óskað að þær
tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 6) Önnur gögn sem varpa ljósi á
faglega færni umsækjanda til starfa sem landsréttardómari.
Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 20. maí nk. Til þess að hraða
afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið að umsóknir og fylgigögn berist dómsmálaráðuneytinu með rafrænum hætti á netfangið starf@dmr.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.

Dómsmálaráðuneytinu,
3. maí 2019.

Lausar grunnskólakennara stöður
í Blönduskóla
Blönduskóli óskar eftir að ráða áhugasama grunnskólakennara til starfa næsta skólaár. Meðal kennslugreina
eru: tónmennt, hönnun og smíði, danska, heimilisfræði,
íslenska fyrir erlenda nemendur, umsjón á miðstigi
Möguleiki er á 30 – 100% stöðu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyﬁsbréf sem grunnskólakennari
• Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
• Áhugi og hæfni til að starfa í teymisvinnu
• Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum
• Ábyrgð og stundvísi
• Áhugi á að starfa með börnum
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til
að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2019.
Með umsókn skal skila starfsferilskrá, nöfnum 2
umsagnaraðila og stuttri kynningu á umsækjanda.
Umsækjandi þarf að veita leyﬁ til upplýsingaöﬂunar úr
sakaskrá. Blönduskóli áskilur sér rétt til að hætta við
ráðningu í einstaka stöðu og auglýsa að nýju.
Áhugasamir haﬁ samband við Þuríði Þorláksdóttir
skólastjóra í síma 452 4147 eða á netfangið
blondskoli@blonduskoli.is
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Hjúkrunarheimili

Sælingsdalslaug
sundlaugaverðir – sumarstörf
Dalabyggð auglýsir störf sundlaugarvarða við sundlaugina á
Laugum í Sælingsdal í sumar. Vaktavinna. Helstu verkefni eru
öryggisgæsla, þjónusta við gesti staðarins, gæsla í búningsklefum, þrif á húsnæði og útisvæði og afgreiðsla.
Hæfniskröfur
· Góð færni í samskiptum, þjónustulund og jákvæðni.
· Góð sundkunnátta og að standast hæfnispróf samkvæmt
reglum um öryggi á sundstöðum.
· Reglusemi
· Sjálfstæð vinnubrögð
· Reynsla af störfum við sundlaugavörslu er kostur.
· Umsækjendur skulu hafa náð 18 ára aldri.
Umsækjendur þurfa að sækja námskeið fyrir sundlaugaverði
áður en þeir geta haﬁð störf.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hlíðarhúsum 7.
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700.
www.eir.is

Hjúkrunardeildarstjóri
Laus er staða hjúkrunardeildarstjóra á Eir hjúkrunarheimili.
Helstu verkefni
Ábyrgð og skipulagning á hjúkrunarþjónustu við íbúa.
Þátttaka í framþróun í gæðastarfi og teymisvinnu.
Hæfniskröfur:
Íslenskt hjúkrunarleyfi og góð íslenskukunnátta.
Reynsla í stjórnun æskileg.
Frumkvæði, skipuleg vinnubrögð og faglegur metnaður.
Jákvætt viðmót og samskiptahæfni.
Nánari upplýsingar veitir:
Kristín Högnadóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar kristin@eir.is í síma 522 5700.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.
Upplýsingar um starﬁð veitir tómstundafulltrúi
tomstund@dalir.is.
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Umsóknum skal skila í tölvupósti á netfangið dalir@dalir.is
ekki síðar en 14. maí næstkomandi.

Í Grunnskóla Þórshafnar eru tæplega
70 nemendur og starfsmenn eru um
25. Starfsemi skólans einkennist af
kraftmiklu og framsæknu skólastarfi.
Samhliða skólanum er rekinn
tónlistarskóli og hefð er fyrir öflugu
íþróttastarfi fyrir alla aldurshópa
skólans.

Einstakt tækifæri fyrir
metnaðarfulla kennara!
Flóaskóli auglýsir eftir kennurum til starfa næsta skólaár.
Skólinn er staðsettur á Villingaholti í Flóahreppi, sem er í
10-15 mínútna akstursfjarlægð frá Selfossi. Í skólanum eru
um 100 nemendur í 1.-10. bekk.
Í Flóaskóla leggjum við áherslu á einstaklingsmiðað nám
og teymiskennslu. Við vinnum samkvæmt hugmyndafræðinni „Uppeldi til ábyrgðar“ og vinnum markvisst með
samskipti og líðan nemenda. Við Flóaskóla starfar öﬂugur
og metnaðarfullur hópur fólks sem vinnur samhent að því
að skapa jákvætt og uppbyggjandi vinnuumhverﬁ, hlúa
vel að nemendum og stuðla að því að þeir nái að vaxa og
dafna í námi sínu.
Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar:
• Umsjónarkennarar á yngra stigi.
• Umsjónarkennarar á eldra stigi, meðal kennslugreina
eru tungumál, samfélagsfræði og stærðfræði.
• Heimilisfræði.
• Hönnun og smíði.
• Sérkennsla.
• Íþróttakennari – aﬂeysing vegna fæðingarorlofs.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Grunnskólakennari / uppeldismenntun sem nýtist í
starﬁ, leyﬁsbréf grunnskólakennara.
• Skipulögð vinnubrögð og hæfni í samskiptum.
• Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða í skólastarﬁ.
• Þekking á Uppeldi til ábyrgðar er æskileg.
• Áhugi á þróunarstarﬁ.

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



Langanesbyggð leitar að framfarasinnuðum, skapandi og farsælum
leiðtoga til að stýra Grunnskólanum á Þórshöfn frá og með næsta
skólaári.
Skólastjóri er fyrst og fremst faglegur leiðtogi sem þarf að fylkja liði
um stefnu skólans og árangursríka starfshætti. Leitað er að
bjartsýnum og lausnamiðuðum einstaklingi með mikinn metnað, sem
sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu á velferð og
framfarir nemenda í góðu samstarfi við starfsfólk og foreldra.
Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri, mannauðsmálum
og annarri starfsemi skólans og að skólastarf sé í samræmi við lög og
reglugerðir.
Menntunar- og hæfniskröfur:
- Kennaramenntun og leyfisbréf grunnskólakennara
- Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun og nýjungum
í skólastarfi er skilyrði.
- Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun er æskileg.
- Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og kennslufræða er
æskileg.
- Sérstök áhersla er lögð á að viðkomandi búi yfir lipurð í
samstarfi, sveiganleika og hæfni í mannlegum samskiptum.
- Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði er kostur
- Gerð er krafa um vammleysi. s.s. að vera með gott orðspor og
að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist
starfinu.
Umsókn fylgi ítarleg starfsferilskrá ásamt greinargerð þar sem m.a.
komi fram ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
til starfsins.
Starfsfólk Grunnskólans á Þórshöfn hefur tekið virkan þátt í
þróunarstarfi á síðustu árum þar sem lögð hefur verið áhersla á þróun
fjölbreyttra kennsluhátta, teymisvinnu og á aukna lýðræðislega
þátttöku nemenda í skólastarfinu. Framundan er áframhaldandi
spennandi skólaþróun.
Unnið er að því að koma á sameiginlegri skólastjórn Grunnskólans á
Þórshöfn og leikskólans Barnabóls. Skólastjórn sér um og stjórnar
sameiginlegum verkefnum og stefnumótun. Hvor skólastjóri um sig
sinnir daglegri stjórn á hvorum stað en munu m.a. sjá sameiginlega
um mannaráðningar og hafa þannig stjórnunarlegan stuðning hvor af
öðrum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 17. maí og skulu umsóknir sendar rafrænt á
netfangið elias@langanesbyggd.is

Nánari upplýsingar veitir Gunnlaug Hartmannsdóttir,
skólastjóri í síma 771-8342.

Við hlökkum til að heyra frá þér!

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2019.
Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu
sendist á netfangið gunnlaug@ﬂoaskoli.is.

Elías Pétursson, sveitarstjóri í síma 4681220 eða 8920989, netfang:
elias@langanesbyggd.is

Nánari upplýsingar um starfið veita:

Gunnar Gíslason, ráðgjafi í síma 8921453, netfang: gg@akmennt.is
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Kennari
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða
íslenskukennara í 100% starf fyrir skólaárið
2019-2020.
Hæfnikröfur:
x Háskólapróf í íslensku.
x Hæfni í mannlegum samskiptum.
Við bjóðum:
x Góða vinnuaðstöðu.
x Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.
Nánari upplýsingar gefur Guðrún Inga Sívertsen
starfsmanna ± og þróunarstjóri gunninga@verslo.is
Umsóknarfrestur er til 10. maí og skal senda
umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
gunninga@verslo.is

Aðstoð í eldhúsi
Við leitum að samviskusömum og jákvæðum starfsmanni í eldhús.
Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti
haﬁð starf sem fyrst.
Unnið er á tvískiptum vöktum, aðra hvora viku:
• mán. – ﬁm. kl. 07:00-15:00
• mán. – ﬁm. kl. 11:00-19:00
• alla föstudaga kl. 07:00-14:00
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Eﬂingar og fjármálaráðherra, auk stofnanasamnings Eﬂingar og Reykjalundar.

Haustið 2019 hefst kennsla í námi til stúdentsprófs
í tölvuleikjagerð í nýjum Menntaskóla á Ásbrú í
Reykjanesbæ.
Auglýst eftir umsóknum til kennslu
eftirfarandi greina:

Forritun
Íslenska
Stærðfræði

Listgreinar
Tölvuleikjagerð
Danska

Allir umsækjendur skulu hafa fullgild
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi
í viðkomandi kennslugreinum.

Umsóknarfrestur er til 19. maí 2019

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

Upplýsingar um starﬁð gefur Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri í síma 585 2143 eða í gegnum netfangið gudbjorg@
reykjalundur.is

Forstöðumaður brautarinnar veitir nánari
upplýsingar og tekur við umsóknum í
netfanginu nanna@keilir.net.

Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 930 nemendur. Skólinn
er bekkjarskóli. Nemendur geta valið á milli fjögurra mismunandi brauta
og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. Samkvæmt lögum um
framhaldsskóla nr. 92 frá 2008 er ekki heimilt að ráða einstakling til starfa
sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII. kafla almennra hegningarlaga og
því er beðið um sakavottorð áður en ráðið er í starfið.

Umsóknarfrestur er 19. maí 2019.
Fullum trúnaði heitið.

Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is
MENNTASKOLINN.IS

Náms- og starfsráðgjaﬁ
óskast til starfa.
Aﬂeysing vegna fæðingarorlofs

Íþróttakennari
Enskukennari
Leikskólakennari

Kennarastöður
við Húnavallaskóla
 9ZGĆGwćX|ZZGUMY[TJQKTTGXGÙØØ YZGĆG
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 9ZGĆGRKOQYQ|RGQKTTGXG\OĆRKOQYQ|RGJKORJÙØØ YZGĆG
Leikskólaliði eða starfsmaður með aðra menntun sem nýtist í starfi
og/eða reynslu af vinnu með ungum börnum kemur til greina.
Húnavallaskóli er staðsettur rétt fyrir utan Blönduós og er samrekinn
leik- og grunnskóli. Í grunnskólanum eru tæplega 40 nemendur og í
leikskólanum 19, gott íþróttahús, sundlaug og heitur pottur eru í og við
húsnæðið. Kennt er í fjórum námshópum 1. -3. bekkur, 4.-6. bekkur, 7.-8.
bekkur og 9.-10. bekkur.
Ein deild er á leikskólanum og eru nemendur frá níu mánaða aldri.
Leitað er eftir jákvæðum, duglegum, sveigjanlegum og metnaðarfullum
einstaklingum, bæði körlum og konum með góða skipulagshæfni ásamt
góðri hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 15. maí nk.
Umsóknir skulu sendar á netfangið
skolastjori@hunavallaskoli.is eða til
skólastjóra Húnavallaskóla,
Húnavöllum, 541 Blönduós.
Nánari upplýsingar:
Sigríður B. Aadnegard í síma 455 0020
og 8472 664 eða í gegnum netfangið
skolastjori@hunavallaskoli.is

?eXmXkej_i\ggli

hunavatnshreppur.is

Náms- og starfsráðgjaﬁ/ar óskast til starfa í
grunnskólum í uppsveitum Árnessýslu og Flóahreppi skólaárið 2019 - 2020. Um er að ræða
aﬂeysingu í 1 ár vegna fæðingarorlofs. Sex
grunnskólar eru á svæðinu, Kerhólsskóli, Bláskógaskóli á Laugarvatni, Bláskógaskóli í Reykholti, Flúðaskóli, Þjórsárskóli og Flóaskóli, og
hafa þeir sameinast um starf náms- og starfsráðgjafa. Samanlagður nemendafjöldi í skólunum
eru rúmlega 400.
Ráðið verður í tvær stöður, 80% og 85% starf, og
er miðað við að þrír skólar sameinist um hvora
stöðu. Viðvera náms- og starfsráðgjafa í hverjum
skóla fer eftir fjölda nemenda í samráði við skólastjórnendur.
Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa eru:
• Náms- og starfsfræðsla m.a. hafa umsjón með
starfskynningum nemenda á unglingastigi.
• Ráðgjöf um náms- og starfsval.
• Persónuleg ráðgjöf við nemendur vegna
ýmissa mála s.s. líðan í námi, námsörðugleika,
prófkvíða o.ﬂ.
• Fræðsla og stuðningur við nemendur um
vinnubrögð í námi.
• Forvarnir og fræðsla.
• Hópráðgjöf og fræðsla fyrir nemendur.
• Náms- og starfsráðgjaﬁ er trúnaðarmaður og
talsmaður nemenda.
• Faglegt samráð og samstarf við skólastjórnendur og umsjónarkennara.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi sem náms- og starfsráðgjaﬁ.
• Sveigjanleiki og hæfni í samskiptum.
• Frumkvæði og metnaður í starﬁ.
• Sjálfsstæð vinnubrögð og skipulagshæfni.
Upplýsingar um starﬁð veitir:
Gunnlaug Hartmannsdóttir, skólastjóri Flóaskóla í
síma 486-3460 / 771-8342.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2019. Umsókn sendist á netfangið gunnlaug@ﬂoaskoli.is
með upplýsingum um menntun og starfsreynslu
þar sem m.a. eru tilgreind þau verkefni sem viðkomandi hefur unnið og varpað geta ljósi á færni
hans til starfa.
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Aðstoðardeildarstjóri óskst á
Eir hjúkrunarheimili
Laus er staða aðstoðardeildarstjóra
hjúkrunar á heimiliseiningu á Eir

Mj

F

Mannauðsstjóri
Fjarðabyggðar
Fjarðabyggð auglýsir starf mannauðsstjóra
laust til umsóknar
Starf mannauðsstjóra er nýtt starf í stjórnkerfi
Fjarðabyggðar sem heyrir undir bæjarstjóra samkvæmt
skipuriti. Mannauðsstjóri starfar þvert á svið
sveitarfélagsins. Leitað er að einstaklingi með mikinn
áhuga og reynslu af mannauðsmálum.
Helstu verkefni:
· Ábyrgð mannauðs- og vinnuverndarmála.
· Ábyrgð persónuverndarmála.
· Yfirumsjón með jafnlaunavottun og
jafnlaunagreiningum.
· Yfirumsjón með skipulagi fræðslu og
starfsþróunarsamtala.
· Yfirumsjón með launaákvörðunum og stuðningur við
launafulltrúa vegna launasetningar.
· Stuðningur og fræðsla stjórnenda á sviðum
mannauðs- og persónuverndarmála.
· Eftirlit með mannuðsupplýsingum og skráningu
upplýsinga í mannauðskerfi.
· Umsjón með þjónustu á sviði mannauðsmála til
stjórnenda og starfsmanna.
· Umsjón með árangursmælingum og könnunum m.a.
um starfslíðan starfsmanna.
Hæfniskröfur:
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
· Viðbótarmenntun í stjórnsýslu eða lögfræði sem nýtist
í starfi er æskileg.
· Víðtæk reynsla og þekking af mannauðsmálum er
skilyrði.
· Reynsla og þekking af persónuvernd eða opinberri
stjórnsýslu er æskileg.
· Stjórnunarreynsla eða reynsla af verkefnastjórnun er
æskileg.
· Reynsla af stefnumótun og teymisstarfi er æskileg.
· Góð málakunnátta og færni til að setja fram mál í ræðu
og riti
Starfið gegnir veigamiklu hlutverki í stjórnkerfi sveitarfélagsins. Rík áhersla er lögð á teymisvinnu og þverfaglega vinnu.

Eftirtaldar stöður eru lausar
í leikskólum sveitarfélagsins
frá 8. ágúst 2019
Álfheimar
• Deildarstjórar, 100% starfshlutfall
• Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall
• Matráður, 100% starfshlutfall
Árbær
• Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall
Brimver/Æskukot
• Deildarstjóri, 100% starfshlutfall
• Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall
Hulduheimar
• Deildarstjóri, 100% starfshlutfall
• Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall
• Leikskólasérkennari, 100% starfshlutfall

Helstu verkefni:
Ábyrgð og skipulagning á hjúkrunarþjónustu í
samráði við deildarstjóra. Aðstoðardeildarstjóri
er jafnframt staðgengill deildarstjóra.
Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum og
gæðastarfi.
Hæfniskröfur:
Íslenskt hjúkrunarleyfi og góð í
slenskukunnátta.
Frumkvæði, skipuleg vinnubrögð og
faglegur metnaður.
Jákvætt viðmót og samskiptahæfni.
Nánari upplýsingar veitir: Kristín Högnadóttir
framkvæmdastjóri hjúkrunar kristin@eir.is
í síma 522 5700.

Jötunheimar
• Deildarstjóri, 100% starfshlutfall
• Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall
Sjá nánar: http://www.arborg.is/

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 112 Reykjavík. Sími. 522 5700. www.eir.is

Öﬂugur leikskólaráðgjaﬁ

Menntasvið Kópavogsbæjar rekur 19 leikskóla í sveitarfélaginu auk tveggja þjónusturekinna leikskóla.
Í leikskólum Kópavogs eru u.þ.b. 2100 börn og 700 starfsmenn í um 550 stöðugildum.
Starf leikskóla Kópavogs einkennist af faglegum metnaði þar sem lögð er áhersla á skapandi og
ánægjulegt starfsumhverﬁ barna og starfsmanna. Mikilvægt er að leikskólaráðgjaﬁ sé jákvæður og
uppbyggjandi í samskiptum, haﬁ ríkan vilja til að ná árangri og brennandi áhuga á þróun leikskólastarfs til framtíðar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélagsins við viðkomandi stéttarfélag. Konur jafnt sem
karlar eru hvattar til að sækja um stöðuna.

Unnið er að innleiðingu Barnasáttmála og Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í allar stofnanir
bæjarins. Einnig er lögð rík áhersla á innleiðingu vináttuverkefnis Barnaheilla fyrir börn frá eins til sex
ára. Markvisst er unnið að því að ölga leikskólakennurum og í þeim tilgangi eru starfsmenn studdir til
náms í leikskólakennarafræðum með námsstyrkjum.

Allar frekari upplýsingar veitir Karl Óttar Pétursson
bæjarstjóri Fjarðabyggðar, í síma 470 9000 eða á
netfanginu karl.petursson@fjardabyggd.is.

Helstu verkefni
· Ráðgjöf um fagleg málefni, skipulag leikskóla og uppeldis- og menntastarf í leikskólum.
· Ráðgjöf um foreldrasamstarf, stjórnun og starfsmannamál.
· Eftirfylgni með gæðum í uppeldis- og menntastarﬁ og aðbúnaði í leikskólum.
· Miðlun þekkingar og nýjunga á sviði leikskólafræða.
· Ráðgjöf og stuðningur við foreldra leikskólabarna.

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2019 og
æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar
en 1. ágúst 2019. Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Fjarðabyggðar starf.fjardabyggd.is.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun.
· Framhaldsmenntun (MA, MSc eða diplóma að lágmarki) á sviði leikskólakennarafræða, eða
önnur framhaldsmenntun sem nýtist í starﬁ.
· Góð reynsla af leikskólastarﬁ.
· Reynsla af stjórnun í leikskóla.
· Hæfni til að leiða faglega forystu.
· Sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólamálum.
· Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og lausnamiðuð nálgun.
Fekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og BHM.
Ráðningartími er 15. ágúst 2019, eða samkvæmt samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til 19. maí 2019.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug Bjarnadóttir deildarstjóri leikskóladeildar, sigurlaugb@kopavogur.is
í síma 4410000 og 8615440.
Tekið er á móti umsóknum/ferilskrám í gegnum ráðningarvef bæjarins.

kopavogur.is
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Sérfræðingur á fjármálasviði í Borgarnesi

Hugmyndasmiður / Matvælahönnuður / Vöruhönnuður

Starf sérfræðings í greiningum og miðlun
upplýsinga á svæðisskrifstofu Vegagerðarinnar
í Borgarnesi er laust til umsóknar.
Um 100% starf er að ræða.
Starfssvið
• Söfnun, greining og miðlun upplýsinga.
• Gerð og eftirfylgni með áætlunum og rekstraruppgjöri.
• Greining á áKrifum Ereytinga á rekstrarumKYer¿
varðandi samninga og verkefni.
• Eftirfylgni og fjárhagsumsjón með verkefnum.
• Skýr og greinargóð framsetning gagna og upplýsinga.
• Faglegur stuðningur við ýmis verkefni sem unnið er
að hverju sinni.

Þekkt matvælafyrirtæki óskar eftir samstarﬁ við
hugmyndasmið, matvælahönnuð eða vöruhönnuð
til að þróa matvörur á neytendamarkað.
Um er að ræða verkefni til að leita nýrra tækifæra á
Íslenskum matvælamarkaði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• +áskólamenntun sem nýtist t star¿.
• Hæfni og áhugi á að greina upplýsingar og hagstærðir.
• Góð færni í framsetningu fjármálaupplýsinga.
• Marktæk reynsla af vinnu í fjárhagskerfum.
• Framúrskarandi samskiptafærni.
• Frumkvæði, metnaður og fagmennska í star¿.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með . maí . 1ánari upplýsingar um star¿ð veitir 5uth Elfarsdóttir
framkvæmdastjóri fjármálasviðs ruth.elfarsdottir@vegagerdin.is og í síma 522 1000
Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf ìar sem fram kemur rökstuðningur um hæ¿
til að gegna umræddu star¿. Umsóknir berist 9egagerðinni á netfangið starf@vegagerdin.is
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Starfsfólk óskast í fjölbreytt störf á Norðurlandi vestra

Viltu minni tíma í
umferðinni og meiri
tíma með fjölskyldunni?

Tímabundið verkefni með möguleika á
áframhaldandi verkefnum.
Umsóknir með upplýsingum um fyrri verk
eða reynslu á þessu sviði
sendast á atvinna@frettabladid.is merkt
„Matvæli“

Verkefnastjóri á Patreksfirði
Vestfjarðarstofu vantar verkefnastjóra með starfsstöð
á Patreksfirði. Verkefnastjóri sinnir verkefnum sem
varða atvinnulíf og byggðaþróun á öllum Vestfjörðum.
Megináherslur í starfi verkefnastjóra eru á sviði
sjávarútvegs og fiskeldis.
Vestfjarðastofa er að leita að verkefnastjóra sem hefur
góða samskiptahæfni, frumkvæði og aðlögunarhæfni
í breytilegum aðstæðum og fjölbreyttum verkefnum.
Mikilvægt er að verkefnastjóri geti unnið bæði sjálfstætt og
sem hluti af teymum.
Menntun og hæfni:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,
framhaldsmenntun æskileg
• Góð þekking á sjávarútvegi og/eða fiskeldi skilyrði
• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg
• Reynsla af ráðgjöf eða atvinnuþróun kostur
• Þekking á opinberri stjórnsýslu kostur
• Hæfni til að móta nýjar leiðir og leita að stöðugum
umbótum kostur
Æskilegt er að verkefnastjóri geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2019.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
BHM.
Áhugasamir sendi kynningarbréf og ferilskrá á netfangið sirry@vestfirdir.is

Á vef Samtaka sveitarfélaga á
Norðurlandi vestra er að ﬁnna
upplýsingar um áhugaverð störf
í boði í landshlutanum:

www.ssnv.is

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ó. Kristjánsdóttir í síma 861 4913 eða
ofangreindu netfangi.

Vestfjarðastofa er sjálfseignastofnun sem sameinar krafta Fjórðungssambands
Vestfirðinga og Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. Vestfjarðastofa samþættir
krafta landshlutans, fylgir eftir hagsmunum umhverfisins, samfélagsins
og efnahaglífs byggðanna og stuðlar þannig að öflugum og sjálfbærum
Vestfjörðum.
Vestfjarðastofa styður einstaklinga, fyrirtæki, félagasamtök og sveitarfélög
á Vestfjörðum við að ná árangri á sviði nýsköpunar og atvinnuþróunar.
Vestfjarðastofa er í forsvari gagnvart stjórnvöldum, sinnir markaðssetningu og
svæðasamstarfi á Vestfjörðum.

Norðurland vestra nær frá Hrútaﬁrði í vestri yﬁr í Skagafjörð í austri. Þar er að ﬁnna fjölskylduvæn samfélög í
nálægð við stórbrotna náttúru. Tómstundastarf er
fjölbreytt og menningarlíﬁð gróskumikið.
Hér eiga allir að ﬁnna eitthvað við sitt hæﬁ.
VESTFJARÐASTOFA | ÁRNAGÖTU 2-4, 400 ÍSAFJÖRÐUR | VESTFIRDIR.IS

BLAÐAMAÐUR Á SÉRBLÖÐ FRÉTTABLAÐSINS
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU BLAÐAMANNA LANDSINS?
Fréttablaðið óskar eftir blaðamanni á sérblöð Fréttablaðsins. Um er að ræða áhugavert starf á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn.
Umsækjandi þarf:
• Að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi
og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
• Að hafa gott vald á íslensku
• Að vera fær í mannlegum samskiptum
• Að geta unnið undir álagi

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Kristínu Þorsteinsdóttur í
gegnum netfangið kristin@frettabladid.is
Umsóknarfrestur er til og með 12. maí. næstkomandi
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VIÐ LEITUM
AÐ LIÐSAUKA
Arnarlax ehf. er leiðandi fiskeldisfyrirtæki á Íslandi.
Hjá félaginu starfar metnaðarfullur og kraftmikill
hópur fólks.
Nú vantar okkur starfsfólk í eftirfarandi stöður:
Starfsmaður í seiðaeldi félagsins í Tálknafirði
•
•
•

Menntun á sviði fiskeldis er kostur
Skipulagshæfni
Áhugi á fiskeldi og fiskivelferð

Líffræðingur við fiskeldi félagsins í Arnarfirði,
Tálknafirði og Patreksfirði
•
•
•

Viðkomandi þarf að hafa lokið háskólaprófi í
líffræði með fiskalíffræði og tengdum fögum
Áhugi á fiskeldi og fiskivelferð
Góð tölvukunnátta

Æskilegt er að viðkomandi búi yfir hæfni í
mannlegum samskiptum og sýni frumkvæði
og metnað í starfi.
Umsókn ásamt ferilskrá og prófskírteini
(ef við á) óskast send á vinna@arnarlax.is
Umsóknarfrestur er til og með 17.maí nk.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

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

Stofnun

Kennari í raungreinum
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Skrifstofumaður/aðstoðarmaður Landspítali, endurhæfingageðdeild
Nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar Landspítali
Vélamaður
Vegagerðin
Sérfræðingur á fjárhagsdeild
Vegagerðin
Embætti dómara við Landsrétt
Dómsmálaráðuneytið
Embætti héraðsdómara
Dómsmálaráðuneytið
Kennarar, spænska/sjúkraliðabr. Verkmenntaskóli Austurlands
Kennari á starfsbraut
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Kennarar í rafiðngreinum
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Kennari í stærðfræði
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Kennari í viðsk.-/hagfræðigreinum Flensborgarskólinn
Framhaldsskólakennari í sögu
Flensborgarskólinn
Hjúkrunarfræðingar
Heilsugæslan Glæsibæ
Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ
Sérnámslæknir í heimilislækn.
Heilsugæslan Garðabæ
Svæðisstjóri
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Forstjóri Landmælinga Íslands
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Starfsmenn í ræstingu og búri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkraliði
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkraliði
Sjúkrahúsið á Akureyri
Hjúkrunarfr. í geðheilsuteymi
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Tækjaumsj./stuðningsfulltr./ræst. Borgarholtsskóli
Kennarar, fjallamennska ofl.
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólakennarar
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Lífeindafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands
Yfirhjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Lögreglumenn
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
Læknaritari
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, meðferðargeðdeild
Sérfræðingur í hjúkrun
Landspítali, lyflækningasvið
Deildarlæknir
Landspítali, taugalækningadeild
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari
Landspítali, svefndeild
Félagsráðgjafi
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Félagsráðgjafi
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Lektor við iðjuþjálfunarfræðideild Háskólinn á Akureyri
Kennarar í rafiðngreinum
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Yfirsálfræðingur
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Teymisstjóri geðheilbrigðisteymis Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Staður

Nr. á vef

Akranes
Reykjavík
Reykjavík
Hvammstangi
Borgarnes
Kópavogur
Hafnarfjörður
Fjarðabyggð
Reykjavík
Akureyri
Akranes
Hafnarfjörður
Hafnarfjörður
Reykjavík
Seltjarnarnes
Garðabær
Mosfellsbær
Akranes
Akureyri
Akureyri
Akureyri
Neskaupstaður
Seyðisfjörður
Reykjavík
Höfn
Höfn
Vopnafjörður
Neskaupstaður
Grundarfjörður
Norðurland
Sauðárkrókur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Kópavogur
Kópavogur
Akureyri
Akranes
Suðurland
Suðurland

201905/946
201905/945
201905/944
201905/943
201905/942
201905/941
201905/940
201905/939
201905/938
201905/937
201905/936
201905/935
201905/934
201905/933
201905/932
201905/931
201905/930
201905/929
201905/928
201905/927
201905/926
201905/925
201905/924
201905/923
201904/922
201904/921
201904/920
201904/919
201904/918
201904/917
201904/916
201904/915
201904/914
201904/913
201904/912
201904/911
201904/910
201904/909
201904/908
201904/907
201904/906

Innanhússarkitekt á húsgagnasviði
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Teikningar og hönnun skrifstofurýma.
• Ráðgjöf í innanhúshönnun.
• Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps
stærri viðskiptavina.
• Sala og tilboðsgerð.
• Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum
fyrir viðskiptavini.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Umsóknarfrestur er til og með 12. maí nk.
Umsækjendur eru vinsamlega
beðnir um að sækja um starﬁð
á heimasíðu Pennans,
https://www.penninn.is/is/laus-storf
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• Háskólamenntun eða önnur menntun
sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla af sölu og viðskiptum,
reynsla af sambærilegu starﬁ æskileg.
• Góð almenn enskukunnátta.
• Góð almenn tölvukunnátta,
kunnátta á Navision er æskileg.
• Áhugi á fallegri hönnun og áhugi á að
selja gæðavörur.

Húsgögn

Penninn | Skeifan 10 | sími 540 2000 | www.penninn.is | penninn@penninn.is

Svæðisstjóri
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra
+HLOVXJ VOX0RVIHOOVXPG PLV6WDUIVKOXWIDOOHURJHUUièLètVWDU¿èWLOiUDIUi
og með 1. ágúst nk. eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2019.

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og samskiptaK ¿OHLND
Heilsugæsla Mosfellsumdæmis þjónar sívaxandi fjölda íbúa í Mosfellsbæ, Kjalarnesi og Kjós. Mikil þróunarvinna er í gangi
á stöðinni og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga. Margvísleg tækifæri og spennandi tímar eru
IUDPXQGDQRJVWHIQWHUDèìYtDèÀ\WMDVWDUIVHPLQDtQêWWK~VQ èLiULè

Helstu verkefni og ábyrgð



Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar gagnvart
framkvæmdastjórn
Skipuleggur heilsugæsluþjónustu í umdæmi
stöðvar
Þróar nýjungar og vinnur að breytingum í
starfsemi
Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun klínískra
leiðbeininga
Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
 6WXèODUDèJ èDìUyXQRJiUDQJXUVPDWLtVWDU¿
stöðvar
Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,
þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar

(UIDJOHJXU\¿UPDèXUiVtQXVYLèLRJVLQQLU
 NOtQtVNXVWDU¿VDPKOLèD

Hæfnikröfur
Sérfræðingur í heimillislækningum eða
hjúkrunarfræðingur með
framhaldsmenntun (a.m.k. 60 ECTS eða
meistaragráðu)
 ËVOHQVNWO NQLQJDHèDKM~NUXQDUOH\¿
 5H\QVODDIVWDU¿tKHLOVXJ VOX
Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
 5H\QVODDIìUyXQDUVWDU¿RJEUH\WLQJDVWMyUQXQ
æskileg
Nám í stjórnun æskilegt
Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt
viðmót
Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í
 VWDU¿
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í
ræðu og riti

Nánari upplýsingar veita:

Ertu frábær
sölumaður?
Vegna ört vaxandi verkefni óskar Jötunn eftir
að ráða öflugan sölumann á vélasölusvið okkar
á Selfossi. Um spennandi og krefjandi framtíðarstarf er að ræða.
Starfssvið:
t Sala og ráðgjöf á vélum og tækjum
t Samskipti við nýja og núverandi
viðskiptavini
t Starfinu fylgir mikil samskipti við
viðskiptavini um land allt.
Hæfniskröfur:
t Reynsla / menntun sem nýtist í starfi
t Hæfni í mannlegum samskiptum
og rík þjónustulund
t Frumkvæði og metnaður
t Geta unnið sjálfstætt

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí nk.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda
umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá og mynd á netfangið
helgi@jotunn.is .
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jóhannsson
í síma 480 0400.
Jötunn er stofnað árið 2004 og er með starfsstöðvar á Selfossi,
Akureyri og á Egilsstöðum. Fyrirtækið sérhæfir sig í sölu á vélum og
tækjum og varahlutum tengdum landbúnaði, grænum svæðum og
jarðvinnuverktökum og er stærsta sinnar tegundar á Íslandi. Fyrirtækið
hefur frá upphafi lagt mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum
góða og hraðvirka þjónustu. Meðal helstu vörumerkja sem fyrirtækið
er innflytjandi að eru: Massey Ferguson, Valtra, Pöttinger, Schaffer
og McHale. Fyrirtækið skiptist í verslunarsvið, varahlutasvið og
vélasölusvið. Hjá Jötni vinna 40 manns.

Óskar Sesar Reykdalsson - oskar.reykdalsson@heilsugaeslan.is - 513-5000
Svava Kristín Þorkelsdóttir - svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5000
Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Austurvegur 69 - 800 Selfoss
Sími 480 0400

Lónsbakki - 601 Akureyri
jotunn@jotunn.is

VIÐ STUNDUM HAUSAVEIÐAR
(HEAD-HUNTING) DAGLEGA
Við höfum lengi haft sterk tengsl í atvinnulífinu á Íslandi.
Hafðu samband og kannaðu hvað við getum gert fyrir þig!

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir
www.jotunn.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 4 . M A Í 2 0 1 9

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Arkitekt í aﬂeysingar

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

Skipulagssvið Kópavogsbæjar auglýsir eftir arkitekt til aﬂeysinga í eitt ár. Um er að ræða ölbreytt
starf og kreandi verkefni.

Hjá leikskólum bæjarins eru lausar stöður
aðstoðarskólastjóra – deildarstjóra – leikskólakennara – leikskólasérkennara, sérkennslustjóra
og þroskaþjálfa.

Starfssvið
· Vinnur að gagnaöﬂun, tekur til kynningargögn og undirbýr fundi fyrir skipulagssvið.
· Sér um undirbúning fyrir grenndarkynningar.
· Vinnur við gerð aðal-, deili og hverﬁsskipulags.
· Úrvinnsla erinda sem berast skipulagsráði.

Í grunnskólum Kópavogs eru lausar stöður
íþróttakennara, dönskukennara, sérkennara,
deildarstjóra sérúrræða og umsjónarkennara á
miðstigi og yngsta stigi.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Háskólapróf í arkitektúr, skipulagsfræði eða önnur menntun sem nýtist í starﬁ.
· Góð almenn tölvukunnátta.
· Góð þekking og færni á Autocad eða teikniforritum sem nýtast í starﬁ.
· Þekking á rafrænum skjalavistunarkerfum.
· Hæfni í mannlegum samskiptum og samviskusemi.
· Frumkvæði og skipulagsfærni.

Í íbúðakjarna fyrir fatlaða eru lausar stöður
teymisstjóra og almennra starfsmanna.
Fleiri spennandi störf í boði svo sem
sálfræðingur, mannauðsráðgjaﬁ, arkitekt,
leikskólaráðgjaﬁ og vallarstjóri íþróttavalla.

Staðan er laus og æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst eða samkvæmt samkomulagi.
Fekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi aðildarfélag.
Umsóknarfrestur er til 13. maí.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Birgir H. Sigurðsson, skipulagsstjóri í síma 441-0000.

kopavogur.is

kopavogur.is

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.

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.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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ÚTBOÐ

Styrktarsjóður
Richards P. Theodórs og
Dóru Sigurjónsdóttur

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur um tölvu- og netbúnað,
EES útboð nr. 14534.

Styrktarsjóður Richards P. Theodórs og Dóru Sigurjónsdóttur auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.

• Nauthólsvegur - Breytingar, útboð nr. 14538
Tilgangur sjóðsins er annars vegar að styrkja ungt, blint
eða sjónskert fólk til mennta, og hins vegar menntun eða
vísindastarf í þágu blindra og blinduvarna. Heimilt er að
úthluta árlega úr sjóðnum allt að 2 milljónum króna.
Umsóknir sendist rafrænt (eða á pappír) til Ingu Lísar
Hauksdóttur ingaliso@landspitali.is Augndeild LSH,
Eiríksgötu 37, 3.h., 101 Reykjavík, sem einnig veitir nánari
upplýsingar. Umsóknin skal í stuttu máli gera grein fyrir
þeirri skólagöngu, menntun eða verkefni sem sótt er um,
ásamt upplýsingum um umsækjanda, náms- og starfsferil
og sjónskerðingu, ef við á.
Umsóknarfrestur er til og með föstudagsins 31. maí 2019.

Óskum eftir rekstraraðila veitingastaðar

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

Hótel Ísland, Ármúla, óskar eftir rekstraraðila fyrir veitingastað
og bar.
Reksturinn býður upp á mikil tækifæri fyrir kraftmikinn aðila.
Veitingaþjónusta er mikilvægur hluti upplifunar erlendra gesta
hótelsins og þeirra sem starfa í nágrenninu. Innanhúss er fjölbreytt starfsemi fyrirtækja sem býður upp á ýmis samlegðaráhrif. Í húsinu er aðstaða fyrir fundi, ráðstefnu- og viðburði
auk almennrar veisluþjónustu.

Innkaupadeild

Frekari upplýsingar veitir Guðlaugur hótelstjóri í síma
6988998 eða í gegnum tölvupóst gulli@hotelisland.is

Þarftu að ráða
starfsmann?

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

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

KRÖFLULÍNA 3

ÚTBOÐ

Hafnarfjarðarhöfn, Háibakki
- Þekja og lagnir
Hafnarfjarðarhöfn óskar eftir tilboðum í að
leggja lagnir, steypa þjónustuhús, steypa
þekju og malbika við um 100m langan viðlegukant við Háabakka í Hafnarfirði.
Útboðsgögn eru til afhendingar gjaldlaust á útboðsvef Strendings ehf. www.strendingur.is
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Hafnarfjarðarhafnar Óseyrarbraut 4, fimmtudaginn 23. maí
2019 kl. 11:00.
Hafnarstjórn Hafnarfjarðar.

Flutningur og uppsetning vinnubúða

Landsnet óskar eftir tilboðum í ﬂutning og uppsetningu vinnubúða frá Þeistareykjum að Möðrudal.
Verkið felst í ﬂutningi og uppsetningu 35 húseininga ásamt lagnavinnu.
Helstu magntölur eru:
• Aðﬂutt fylling.........................................1000 m3
• Hreinlætislagnir....................................850 m
• Gröftur vegna lagna............................860 m3
• Plæging aðveituæðar vatnsveitu.....1700 m
• Raﬂagnir og ídráttarrör........................910 m

Allar nánari upplýsingar er ﬁnna á www.utbodsvefur.is

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

•
•
•
•

Undirstöðuplattar og stagfestur.......245 stk
Uppstilling undirstöðubita.................460 m
Flutningur húseininga.........................35 stk
Uppsetning húseininga......................35 stk

STEYPUMÓT TIL SÖLU

STEYPUMÓT TIL SÖLU

Nýleg Faresin steypumót til sölu ásamt öllum fylgihlutum.
Lítið notuð. 40 mtr. í tvöföldun.
Upplýsingar í síma 894 8060
baldur@verkefni.is
Einnig til sölu lítið notaður sjálfreisandi Potain IGO 21 byggingarkrani
(2017”) og notaðar vinnustaðagirðingar.

Samstæða
Orkuveitu Reykjavíkur

Nýleg Faresin steypumót til sölu ásamt öllum
fylgihlutum. Lítið notuð. 40 mtr. í tvöföldun.
Upplýsingar í síma 894 8060 baldur@verkefni.is
Einnig til sölu lítið notaður sjálfreisandi Potain
IGO 21 byggingarkrani (2017”) og notaðar
vinnustaðagirðingar.

Allar auglýsingar vegna
innkaupaferla eru birtar á

utbodsvefur.is
Mosagata 5-7

Utbodsvefur.is er sameiginlegur
auglýsingavettvangur opinberra
útboða þar sem birtar eru
auglýsingar og/eða tilkynningar
um fyrirhuguð innkaup.

210 Garðabæ
10 ÍBÚÐIR SELDAR

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

SÝN
DAG UM
LEG
A

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

VIÐARRIMI 9 , 112 REYKJAVÍK

ÚTSÝNISÍBÚÐIR URRIÐAHOLTI
OPIÐ HÚS sunnudaginn 5. maí kl. 13:30 – 14:30
Herbergi: 2ja – 5

Við gætum
verið með næsta
starfsmann
mánaðarins á skrá

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

Stærð: 68,4m2 – 166m2

Verð frá: 39.9m – 87.9m

Mosagata 5 -7 er 4ra og 5 hæða lyftuhús með 22 íbúðum og 11 bílskúrum
á baklóð. Hönnuðir eru Úti-Inni arkitektar. Útsýnið er ómótstæðilegt og stórfenglegt enda stendur húsið ofarlega á miðju Urriðaholtinu. Flestar íbúðirnar
eru 4ra herbergja, bjartar og vel skipulagðar. Þær verða afhentar fullbúnar en
án gólfefna nema í forstofum og blautrýmum. Þar eru gólfﬂísar. Innréttingar
og skápar eru frá HTH, hurðir frá BYKO, tæki frá Tengi og AEG og ﬂísar frá
Álfaborg. Urriðaholtsskóli er í næsta nágrenni. Frábærar gönguleiðir.
2JA HERB. ÍBÚÐIRNAR ERU UPPSELDAR EN EIN 3JA HERB. EFTIR
Hringið og fáið frekari upplýsingar og bókið skoðun:
S: 893 4416 og 837 8889.

Jóhanna Kristín
fasteignasali
837 8889

capacent.is

OPIÐ HÚS
163.1 fm einbýlishús á einni hæð í grónu hverfi í Grafarvogi með innbyggðum
bílskúr sem er skráður 22,9 fm. Mjög gott skipulag. Þrjú góð svefnherbergi.
Rúmgóð stofa. Góðar innréttingar. Timburverönd til suðurs. Einstaklega
skjólsæll staður. V. 73,9 m
Opið hús sunnudaginn 5. maí milli kl. 16:00 og 16:30
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is

Árni Ólafur
fasteignasali
893 4416

ÞJÓNUSTA RAFVERKTAKA
Landsnet óskar eftir aðilum sem hafa áhuga á að vera hluti af samningi um virkt innkaupakerﬁ
um kaup á þjónustu rafverktaka.
Landsnet óskar eftir verktökum í eftirfarandi þjónustu:
Tengivirki
•
•
•
•

Stjórn- og varnarbúnaður
Hjálparkerﬁ
Rofabúnaður AIS
Rofabúnaður GIS

Háspennulínur
•
•
•
•

Straum- og spennuspennar
Eldingavarar
Spennar
Fjarskipti

Allar nánari upplýsingar er ﬁnna á www.utbodsvefur.is

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

•
•
•
•
•
•

Ástandsskoðanir tréstaura línur
Ástandsskoðanir stálmöstur
Viðhald og breytingar tréstaura línur
Viðhald og breytingar stálmöstur
Háspennustrengir
Jarðskautsmælingar

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

SÖLUMENN Á STAÐNUM - ÁHUGASAMIR VELKOMNIR

Dalsbraut 26-28-30

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

OPIÐ HÚS Í DAG

laugardaginn 4. maí kl. 13:00 – 14:00

Vandaðar íbúðir á frábæru verði
Um er að ræða þriggja og fjögurra herbergja vel
skipulagðar íbúðir í þremur litlum fjölbýlishúsum.
Hvert hús er tveggja hæða með 11 íbúðum og stærð
íbúða er frá 74,3 fm til 108,2 fm.
Með íbúðum á 1. hæð fylgir stór séreignagarður sem
heimilt er að girða af samkvæmt teikningu.
Húsin standa á stórri lóð, með fjölda bílastæða
og hleðslustöðvum fyrir rafmagnsbíla.
Innréttingar eru allar hannaðar af
Hönnu Stínu innanhúsarkitekti.
Stutt er í alla þjónustu að Fitjum.
Stapaskóli, einn glæsilegasti leik-og grunnskóli landsins er
D²U¯VD¯ÀHVVXEOµPOHJDKYHUˋVWHLQVQDUIU£¯E¼²XQXP
Falleg náttúra er allt um kring og stutt
er í ýmiss konar útivistarmöguleika.
verð frá:

Hjallabraut 8

815 Þorlákshöfn

Vesturvallagata 4

Mikið endurnýjað 155 fm einbýlishús
Verð : 43,9 millj.
með innbyggðum bílskúr á besta stað
í Þorlákshöfn
Um er að ræða fallegt, vel við haldið, vandað, steinhús byggt
árið 1965 á þremur pöllum og samanstendur af anddyri, holi,
eldhúsi, stofu, gangi, þremur svefnherbergjum, þvottahúsi,
geymslu og bílskúr

Sjarmerandi einbýlishús á besta stað í
Vesturbænum, ca. 54 fm
Byggingaréttur fylgir og teikningar fyrir
stækkun uppá 122 fm
Eignin var tekin í gegn fyrir nokkrum árum
Bílastæði og ágætur garður

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Álalækur 13 og 15
Nýjar 3ja til 5 herb. íbúðir

800 Selfoss

Verð :

29,9 millj. til 39,9 millj.

101 Reykjavík

Heiðargerði 3

49,5 millj.

Endurnýjað einbýlishús með

108 Reykjavík
Verð :

4 svefnherbergjum
Nýr lokaður sólpallur
Bílskúr
Kjallari með sérinngangi
Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Klapparberg

löggiltur fasteignasali

Mjóanes lóð 18

Arkitekt Kristinn Ragnarsson

Eignin telur: 4-5 svefnherbergi,snyrting,

Lyftuhús á þremur hæðum

baðherbergi, þvottahús, gufubað, eldhús,
stofur, bílskúr, fallegur garður og fallegt útsýni

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

34,9 millj.

Einbýlihús sem er rúmlega 200 fm

801 Þingvellir

Glæsilegt sumarhús við þjóðgarðinn
Stendur á eignarland 3 hektarar að stærð Verð :
sem liggur að Þingvallavatni
Landið er nv-megin við Miðfell
Mikil náttúruparadís - Mjög stór útiverönd afgirt
Mikil lofthæð í bústað - Heitur pottur á palli
Landið lyng og kjarri vaxið

Verð :

76,5 millj.

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Verð :

löggiltur fasteignasali

79,9 millj.

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

79,5 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

NÝTT Í SÖLU - OPIÐ HÚS Í SUNNUDAG, KL. 14.30-15.00

Hverfisgata 85
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR Í MIÐBORG REYKJAVÍKUR

2ja herbergja íbúð
verð frá 37,9 m.kr.
Sér stæði í bílageymslu fylgir
Í HÚSINU ERU 70 FALLEGAR OG VEL HANNAÐAR 2-4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR
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 listskreytingar á svæðinu í samvinnu við Reykjavíkurborg. Hverfið liggur
ákaflega vel við samgöngum og styður vel við bíllausan lífsstíl fyrir þá sem það kjósa.
Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

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

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

· Íbúðir skilast fullbúnar án megin gólfefna
· Flísar á votrýmum.
· Innfeld lýsing og steinn á borðum.
· Öllum íbúðum fylgir sér stæði í bílakjallara.

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

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

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARAÐSTÖÐU AÐ EFSTALEITI 27, SUNNUDAG KL. 13.00-14.00

Efstaleiti 19-27
Lágaleiti 1-9
NÚTÍMALEGT ÍBÚÐARHVERFI Á BESTA STAÐ Í BORGINNI

VANDAÐAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR SEM HENTA MISMUNANDI FJÖLSKYLDUSTÆRÐUM
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna
borgarinnar og falleg útivistarsvæði.
Verð frá 28.400.000 kr. / Afhending fyrstu íbúða apríl-maí 2019
Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

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

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

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

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

Sushibarinn - Kringlan

Freyjugata 9

10 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

6ushi %ariQQ E[Sress á 6tj|rQutRrgi í KriQgluQQi ásamt
|llu lausafp Rg reNstrarbúQaði *yður reNstur í stærstu
YersluQarmiðst|ð Re\NjaYíNur f\rir metQaðarfullaQ Rg
áhugasamaQ aðila 6eljaQGi sNRðar |ll tilbRð

Falleg þriggja herbergja íbúð á efstu hæð með
tYeQQum \´rb\ggðum sY|lum 6tyrbrRtið
útsÚQi til suðYesturs \´r miðbæiQQ Rg til sjáYar

STÆRÐ: 94,5 fm

Heyrumst

Diðrik 647 8052

TILBOÐ

6|lufulltrúiÍ Qámi til l|ggfasteigQasala

6. maí 17:30 – 18:00

48.900.000

Hafðu samband og pantaðu skoðun

Urðarstígur 11A
101 REYKJAVÍK

221 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 140,7 fm

FJÖLBÝLI

STÆRÐ: 96,3 fm

HERB: 4-5

Venni 699 7372

54.800.000

5. maí 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS

49.900.000

5. maí 16:00 – 16:30

Ástu-Sólliljugata 34

Álalind 14

20 %JARFe/A*

201 KÄ3AV2*UR

RAÐHÚS

HERB:

4

STÆRÐ: 77-139 fm

0j|g glæsilegt Rg QÚtt eQGaraðhús með bílsNúr µutt iQQ
201  Hús Nlætt að utaQ Ûriggja metra lRfthæð á efri
hæð styrir gluggar graQítbRrðSl|tur frá ReiQ eiNarSarNet Rg hurðir frá %irgissRQ 6tyrar suðYestur sYalir

FJÖLBÝLI

HERB: 2-4

Fallegar Rg Yel sNiSulagðar íbúðir í QÚju
glæsilegu húsi ÍbúðirQar sNilast fullbúQar með
gylfefQi á |llum rÚmum 7Yær l\ftur Rg stæði í
lRNaðri bílage\mslu

Heyrumst

Hannes 699 5008

Heyrumst

74.900.000

Þorsteinn 696 0226

/|ggiltur fasteigQasali

49.9 - 77.9 M

HGl l|ggiltur fasteigQasali

6. maí 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS

Hörðukór 5

7. maí 17:00 – 17:30

Gnitanes 2

20 KÄ3AV2*UR

101 REYKJAVÍK

FJÖLBÝLI

HERB:

6

Eitt besta útsÚQi á h|fuðbRrgarsYæðiQu NÚuSSgerð
glæsileg þaNíbúð á efstu hæð 10 Rg 11 hæð  HjyQasYíta
með fataherbergi tYeQQar útsÚQissYalir %ílastæði í
uSShituðum bílaNjallara

Heyrumst

Hannes 699 5008
/|ggiltur fasteigQasali

3

/|ggiltur fasteigQasali

/|ggiltur fasteigQasali

STÆRÐ: 196 fm

HERB:

Heyrumst

Heyrumst

Venni 699 7372

STÆRÐ: 182 fm

PARHÚS

6jarmeraQGi Sarhús á þessum frábæra stað í hjarta bRrgariQQar 6amNYæmt gilGaQGi GeilisNiSulagi má bæta Yið
eiQQi hæð með NYistum auN þess að bæta Yið Yiðb\ggiQgu í baNgarði í stað sNúrs sem steQGur þar

*ullfalleg íbúð á 2 hæð í fallegu fj|lbÚlishúsi sem steQGur
Yið 6teNNjarhrauQið í HafQar´rði ÍbúðiQ er sNráð 11 fm
bílsNúriQQ er 21 fm Rg ge\mslaQ 1 fm 6amtals 10 fm
EiQfalt að bæta Yið fjyrða sYefQherbergiQu

OPIÐ HÚS

3

6|lufulltrúiÍ Qámi til l|ggfasteigQasala

Fagrahlíð 5

OPIÐ HÚS

HERB:

Heyrumst

Diðrik 647 8052

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

STÆRÐ: 218 fm

EINBÝLI

HERB:

7

Fallegt Rg uSSgert 21 fm eiQbÚlishús á eiQQi hæð með
bílsNúr Rg 1 fm Njallara lRfthæð 220 á sjáYarlyð með
miNlu eiQst|Nu útsÚQi 0j|g gRtt sNiSulag HarðYiðarYer|QG í NriQgu húsið Heitur SRttur Rg útisturta

Heyrumst

79.800.000

Hannes 699 5008
/|ggiltur fasteigQasali

135.000.000

OPIÐ HÚS

5. maí 13:00 – 14:00

BÓKIÐ SKOÐUN

Leirutröð 3

Dalshraun 11

301 HVALFJARÐARSVEIT

220 HAFNAFJÖRÐUR

STÆRÐ: 98,4 fm

SUMARHÚS

HERB:

3

Heilsárs sumarhús á steyptum grunni í skipulagðri
frístundarbyggð. Húsið er á 6.063 ferm. eignarlóð. Húsinu
fylgja 10 ferm. geymsluhús á steyptum sökkli og annað 5
ferm. sem er áfast palli. Heitur pottur.

Heyrumst

STÆRÐ: 108,1 fm

Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

IÐNAÐARBIL HERB:

3

STÆRÐ: 112,6 fm

Iðnaðarbil innréttað sem íbúð auk bílskúrs.
Nýlega endurnýjað að mestu að innan og
húseign í góðu ástandi. Íbúð skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.
Heyrumst

Halldór 618 9999

33.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Falleg og rúmgóð þriggja herbergja íbúð með
2,93 m lofthæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í
bílageymslu. Steinn á borðplötum í eldhúsi og
baðherbergi.
Heyrumst

Stefán 892 9966

Stefán 892 9966

31.900.000

Sölufulltrúi/í námi til lögg.fasteignasala

58.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

6. maí 17:30 – 18:00

BÓKIÐ SKOÐUN

Rauðamýri 1

Vogatunga 37

270 MOSFELLSBÆR
STÆRÐ: 143,4 fm

270 MOSFELLSBÆR

FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 236,7 fm

Björt og vel skipulögð, 4 herbergja endaíbúð á jarðhæð
með sérinngangi, tveimur sólpöllum ásamt bílastæði
í bílageymslu. Gólfhiti er í allri íbúðinni. ## Hunda-og
kattahald er leyft í húsinu ##

RAÐHÚS

HERB:

6

Vel staðsett og vandað 6 herbergja raðhús með fallegu
útsýni að Vogatungu 37. Innbyggður bílskúr, ´mm
svefnherbergi og tvö baðherbergi með sturtu. Húsin eru
staðsett í nýlegu fjölskylduvænu hver´ í Mosfellsbænum.

Heyrumst

Heyrumst

Stefán 892 9966

Stefán 892 9966

56.700.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

4. maí 15:00 – 15:30

Bæjarlind 7

Álalækur 18-20-22-28

201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 118,1 fm

62.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

800 SELFOSS

FJÖLBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 78,5-81,3 fm FJÖLBÝLI

Falleg og ný vel skipulögð íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi ásamt
sérmerktu stæði í lokuðu bílastæðahúsi með tengi fyrir
hæghleðslustöð. Innréttingar frá Axis. Tvö svefnherbergi
og tvær stofur/sjónvarpsrými.

HERB:

3

Nýjar glæsilegar íbúðir með sérinngangi, fullbúnar með
gólfefnum og vönduðum innréttingum, gólfsíðir gluggar í
stofu, lítil sem engin sameign. Fullbúin sýningaríbúð með
húsgögnum.

Heyrumst

Heyrumst

Magnús 699 2010

Kristján 696 1122

59.500.000

Löggiltur fasteignasali

33.4-33.9 M

Löggiltur fasteignasali

Tveggja til fimm
herbergja íbúðir.

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

Verð frá 39,9 millj. kr.
- tilbúnar til afhendingar.

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

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

Sunnusmári, íb 101

Sunnusmári,íb 509

201 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 99,4 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

STÆRÐ: 63,2 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

Íbúð 101: Er 99,4 fm, þriggja
herbergja íbúð á 1.hæð.
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara
fylgir eigninni.

Íbúð 509: Er 63.2 fm er tveggja
herbergja íbúð á 5.hæð.
Afhending er í febrúar 2019.

52.900.000

39.900.000

Heyrumst

Hannes

Heyrumst

699 5008

Hannes

Löggiltur fasteignasali

699 5008

Löggiltur fasteignasali

Sunnudaginn 5. maí. OPIÐ HÚS frá kl.16:00-16:30
Sunnusmári, íb 302

Sunnusmári, íb 311

201 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 116,7 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4-5

STÆRÐ: 115,9 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4-5

Íbúð 302: Er 116,7 fm er 4-5
herbergja íbúð á 3.hæð.
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara
fylgir íbúðinni.

Íbúð 311: Er 115,9 fm er fjögurra ´mm herbergja íbúð á 3. hæð.
Afhending er í febrúar 2019.

60.900.000

60.900.000

Heyrumst

Hannes

Heyrumst

699 5008

Hannes

Löggiltur fasteignasali

699 5008

Löggiltur fasteignasali

Hannes
Steindórsson

Gunnar
Valsson

Stefán
Jarl Martin

Kristján
Þórir Hauksson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

Lögg. leigumiðlari

Lögg. fasteignasali

699 5008

699 3702

892 9966

696 1122

hannes@fastlind.is

gunnar@fastlind.is

stefan@fastlind.is

kristjan@fastlind.is

www.landmark.is
Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.

... leiðir þig heim!

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.

ÞÓRÐARSVEIGUR 6 – 113 RVK
N
ÐSU
O
Ú
K
H
ÐS
KIPÐI
BÓO

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900

ÞÓRSGATA – 101 RVK

UN

KIÐ

KIÐ

• Snyrtileg 104.5 fm 3ja herb.íbúð á 2.hæð
• Rúmgóð svefnherb. og stofa/borðstofa
• Þvottaherbergi innan íbúðar
• Suðvestur-svalir út frá stofu
• Lyfta í húsinu og er stæði í bílg. með íbúð
• Stutt í skóla, leikskóla og útivistarsvæði
V. 43,9 millj.

• Vel skipulögð 3ja herb íbúð á jarðhæð
• Endurnýjað eldhús og gólfefni
• Frábær fyristu kaup eða útleigu eign
• Rúmgott baðherb., með tengi f.þvottavél
• GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTT
V. 35,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

Sveinn s. 6900.820

Sveinn s. 6900.820

STÚFHOLT 1 – 105 RVK

MÁVAHLÍÐ 6 – 105 RVK

UN

UN

KIÐ

BÓ

UN

OÐ
SK

KIÐ

BÓ

• Rúmgóð 4-5.herb. íbúð á 3ju hæð
• Íbúð er 160 fm með bílskúr í lengju
• Þrjú góð svefnherb. rúmgóð stofa og eldhús
• Endurnýjað baðherb., þvottaherb. Innan íbúðar
• Vestur-svalir, fallegt útsýni
• Bílskúr er vel staðsettur
• GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 48,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

OÐ
SK

BÓ

BÓ

OÐ
SK

OÐ
SK

BÓ

• Endurnýjuð 106 fm íbúð á 1.hæð m/sérinng.
• Þrjú svefnherbergi, stofa, borðstofa
• Nýleg eldhúsinnrétting og gólfefni
• Búið að endurbæta, rafmagn og ofnalagnir
• Hús steinað að utan, skipt um gluggalista og gler
• GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 57,9 millj.

• Rúmgóð 3ja herb. á 2.hæð
• Íbúð er 113.9 fm, aukin lofthæð í íbúð
• Tvö góð svefnherb., rúmgóðar stofur
• Eldhús opið inní stofu
• Geymsla/þvottaherb. Innan íbúðar
• Tvennar svalir með íbúð
• LAUS VIÐ KAUPSAMNING
V. 52,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

Sveinn s. 6900.820

VALLAKÓR 2A – 203 KÓP

AUSTURBERG 12 – 111 RVK

UN

BREIÐVANGUR 6 - 220 HFJ.

UN

OÐ
SK

KIÐ

BÓ

OÐ
SK

S

PIÐ

• 103,7 fm 3ja herb íbúð á efstu hæð.
• Þar af 18 fm frístandandi bílskúr.
• Gólfefni endurnýjuð að hluta.
• Gott skipulag íbúðar og gott útsýni..
• Stutt í verlsanir og helstu þjónustu.
V.36,9 millj.

HÁALEITISBRAUT 52 - 108 RVK.

• 4ra herbergja íbúð og bílskúr samtals 146 fm.
• þrjú góð svefnherbergi, rúmgóðar stofur
• Húsið nýlega viðgert að utan
• Baðherbergi nýlegt
• Bílskúr í bílskúrslengju sem er í útleigu.
• Þvottahús innan íbúðar.
V. 45,9 millj.
Ásdís Rósa s: 895-7784

SÓLARSALIR 4 – 201 KÓP

ÁRSALIR 3 - 201 KÓP.

S

O

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 7.MAÍ KL. 17:30 – 18:00

Siggi Fannar s. 897-5930

Siggi Fannar s. 897-5930

S

S

HÚ

PIÐ

HÚ

O

BÓ

• 86,1 fm 3ja herb íbúð í nýlegu húsi.
• 22 fm yﬁrbyggðar svalir (svalalokun) með ﬂísum.
• Rúmgóð 13 fm geymsla með glugga í sameign.
• Nýlegt hús byggt árin 201-2015.
• Gott skipulag og frábær staðsetning.
V.42,9 millj.

PIÐ

ÁLFKONUHVARF 45 – 203 KÓP

OÐ
SK

BREIÐVANGUR 28 – 220 HFJ.

KIÐ

Siggi Fannar
Löggiltur fast.

UN

•Vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 3ju hæð
• Íbúð er 83.4 fm auk stæðis í bílgeymslu
• Gengið er inn í íbúð af opnum svalagangi
• Skjólgóðar vestur-svalir
• Sérgeymsla með íbúð á hæðinni
• ÍBÚÐ ER Í ÚTLEIGU ÚT JÚNÍ 2019
V. 41,5 millj.

KIÐ

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.

HÚ

O

PIÐ

HÚ

O

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 6.MAÍ KL. 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5. MAÍ. KL. 14:00 - 14:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5. APRÍL KL. 16:00 TIL 16:30

• -4ra herbergja íbúð og bílskúr samtals 132,8 fm.
• -þrjú góð svefnherbergi
• -Björt og rúmgóð stofa
• -Yﬁrbyggðar svalir
• -Bílskúr í bílskúrslengju.
• LAUS STRAX
V. 45,5 millj.
Ásdís Rósa s: 895-7784

• Virkilega fallega 99,5 fm. 3ja herbergja íbúð á 7. hæð með
fallegu útsýni til suðurs.
• 2 rúmgóð svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar.
• Stutt í alla þjónustu. Sturtukleﬁ á baðherbergi.
• Suðursvalir sem mögulegt er að loka.
V. 47,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

Falleg 4ra herbergja, 138 fm íbúð á efstu hæð.Aukin lofthæð í
íbúð. Rúmgóð herbergi.Stórar stofur og fallegt útsýni til vesturs.
Frábært staðsetning í Salahverﬁnu í Kópavogi.
V. 57,9 millj.

Sigurður s. 896-2312

Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

FÍFUHVAMMUR 39 – 200 KÓP

FÍFUSEL – 109 RVK

UN

KIÐ

UN

OÐ
SK

KIÐ

BÓ

BÓ

• Einstaklega fallegt og frábærlega staðsett 328,7 fm. einbýlishús neðst í
suðurhlíðum Kópavogs.
• Eignin er í afar góðu ástandi bæði að innan sem utan.
• Eldhús og baðherbergi nýlega endurnýjað. Gluggar og gler einnig endurnýjað. 5 rúmgóð svefnherbergi. 2 baðherbergi.
• Möguleiki að gera séríbúðarými í kjallara. Eign hlaut verðlaun Kópavogs
fyrir endurgerð húsnæðis.
• Aðkoma að húsinu er góð og eru næg bílastæði við húsið og við götu. Hiti
er í plani og stéttum/tröppum fyrir framan hús.
V. 128.9 millj. Sveinn s. 6900.820

• -Rúmgóð 101,4 fm 4ra herb íbúð
• -Íbúð er á 4.hæð m/suður-svölum
• -Þrjú svefnherbergi
• -Rúmgóð stofa og eldhús
• -Þvottaherb.innan íbúðar
• LAUS VIÐ KAUPSAMNING
V. 36,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

HOLTSVEGUR 14 – 210 GBÆ.

LAUFHAGI 9 – 800 SELFOSS.

UN

KIÐ

LAUFRIMI 24 – 112 RVK.

UN

OÐ
SK

KIÐ

BÓ

UN

OÐ
SK

KIÐ

BÓ

• - Vel skipulagt og fallegt einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr
• - Bílskúrinn nýttur sem stúdóíbúð sem er í útleigu
• - Fjögur svefnherbergi, gólfhiti í eldhúsi og á baðherbergi
• - Timburpallur með heitum potti
• - Gler og parket að mestu endurnýjað
• - Húsið var málað að utan árið 2018
V. 49,5 millj.
Andri 690 3111

ÁRSALIR 3 – 203 KÓP.

ENGIHJALLI 9 – 200 KÓP

UN

• - Um er að ræða 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð
• - Sérinngangur af svölum, húsið hefur nýlega verið viðgert
• - Þrjú svefnherbergi, þvottahús innan íbúðar
• - Mjög snyrtileg sameign
• - Stutt í alla helstu þjónustu, leiktæki fyrir börnin í garðinum
V. 42,9 millj.
Andri 690 3111

SLÉTTUVEGUR 17 (ÍBÚÐ 103), 103 RVK
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• - Glæsileg og rúgmóð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
• - Íbúðin er nýtt sem 3ja herbergja, auðvelt að bæta við 3ja
svefnh.
• - Sérsmíðaðar innréttingar, falleg gólfefni
• - Gengið út á verönd frá stofu og eldhúsi
• - Tengi fyrir þvottavél og þurrkara á baðherbergi
• - Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign
V. 62,5 millj.
Andri 690 3111
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• - Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í fallegu lyftuhúsi
yftuhúsi
• - Húsið var byggt árið 2001
• - Eignin er skráð 98,9 fm, íbúðin sjálf er 91,7 fm og geymslan
7,2 fm
• - Þvottahús innan íbúðar
• - Frábær staðsetning þar sem er stutt í alla helstu þjónustu
V. 45,9 millj.
Andri 690 3111

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. MAÍ KL. 18:00 TIL 18:30
• 3ja herbergja, 90 fm íbúð á 7. HæðRúmgóð íbúð sem þarfnast
standsetningarGlæsilegt útsýni. Frábært verð !
V: 31,9 millj.

Ásdís s. 895-7784

FLÉTTURIMI 22 (ÍBÚÐ 301), 112 RVK

SUMARHÚS – HRÍSABREKKA 5, 301 AKRANESI

S

PIÐ

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663 2300
55 ÁRA OG ELDRI
• 69,3 fm íbúð á fyrstu hæð fyrir 55 ára og eldri.
• Björt og rúmgóð með sólskála og suðurgarði.
• Stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými.
• Svefnherbergi og baðherbergi, geymsla við íbúð.
• Líkamsræktarsalur, heitur pottur og saunakleﬁ.
• Veislusalur og húsvörður í húsinu.
Verð 38,5 mkr uppl veitir Þórey, s. 663 2300

ARNARSMÁRI 12 (ÍBÚÐ 301), 201 KÓP
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. MAÍ KL 17:00-17:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5.MAÍ KL 15:00-15:30
-155:30
:330

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663 2300

• 86,1 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli.
• Stofa/borðstofa og eldhús í opnu rými.
• Þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvotthús innan íbúðar.
• Frábær staðsetning í barnvænu hverﬁ, stutt í þjónustu.
Verð 39,9 mkr -

• 69,2 fm sumarhús með 15-20 fm svefnlofti sem er ekki í
skráðum fm.
• Nýlegt og vandað timburhús, klætt með liggjandi klæðningu.
• Stór afgirt timburverönd með heitum potti og fallegt útsýni.
• Björt og rúmgóð stofa, borðstofa og eldhús
• Tvö svefnherbergi og baðherbergi.
• Frábær staðsetning í landi Eyrar í Svínadal, Hvalfjarðarsveit.
Verð 21,9 mkr uppl veitir Þórey, s. 663 2300

• 89,5 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli.
• Mikið endurbætt, rúmgóð og björt íbúð.
• Stofa/borðstofa og eldhús í opnu rými með miklu útsýni.
• Þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottaaðst á baðherb.
• Frábær staðsetning í barnvænu hverﬁ, stutt í þjónustu.
TILBOÐ ÓSKAST -

uppl veitir Þórey, s. 663 2300

uppl veitir Þórey, s. 663 2300

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Bjóddu þína íbúð íbúð uppí.
Básbryggja 3
Penthouseíbúð í Reykjavík.
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Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum

OPIÐ HÚS!
Gullfalleg og vel skipulögð 128,5 fm 4
ra herbergja endaíbúð á 3.hæð ásamt sunnud. 5 maí á milli
24,3 fm innbyggðum bílskúr, samtals því kl. 16:00 og 16:30
152,8 fm. Íbúðin er laus fljótlega. Skipti
möguleg á ódýrari eign. Verð 64,9 millj. Skipti á ódýrari.

Ásmundur Skeggjason fasteignasali Gsm 895 3000 tekur vel
á móti ykkur.

www.fastradningar.is

Hnoðravellir 29
Raðhús í Hafnarfirði.
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FAST

Ráðningar

OPIÐ HÚS!
Glæsilegt 183 fm raðhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr. Húið er laust sunnud. 5.maí á milli
kl. 17:00 og 17:30
til afhendingar strax. Þrjú rúmgóð
herbergi sér þvottahús. Hér er hátt til lofts og vítt til veggja.
Láttu sjá þig. Verð 77,5 millj. Skipti á ódýrari.

Ásmundur Skeggjason fasteignasali Gsm 895 3000 tekur vel
á móti ykkur.
Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

OPIÐ HÚS
SUNNUDAG, KL. 12.00-12.30

SÍMI 588 9090

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ LYNGÁSI 1
SUNNUDAG, KL. 12.00-12.30

Garðabær –
Lyngás 1

Breiðakur
GLÆSILEGAR SÉRÍBÚÐIR MEÐ BÍLSKÝLI

BJARTAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR MEÐ HAGNÝTU SKIPULAGI

BREIÐAKUR 2-4 OG 6-8, GARÐABÆR
Nýjar, glæsilegar og rúmgóðar 3-4ra herbergja íbúðir í
8 íbúða lyftuhúsi. Stórt stæði í upphitaðri bílageymslu
fylgir hverri íbúð.
Íbúðirnar afhendast samkvæmt skilalýsingu
fullbúnar án megingólfefna. Sérinngangur af
svalagangi.
Afhending íbúða er mjög fljótlega
Verð frá 63,9 -74,9 millj.

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

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

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

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

Verð frá 45,9 m.

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

Afhending maí/júní 2019

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Hafnarbraut 9
Kársnesi / 200 Kópavogi

OPIN HÚS

sunnudaginn 5. maí kl. 15:00 - 16:00

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir
með sjávarútsýni á vestanverðu Kársnesinu
)\UVWX¯E¼²LU¯Q¿MXEU\JJMXKYHUˋPH²IDOOHJXP
útivistar- og göngusvæðum við sjávarsíðuna
Ný brú mun tengja Kársnesið,
háskólasamfélaginu við Öskjuhlíð
og miðbæ Reykjavíkur.

Fullbúin sýningaríbúð
á staðnum

Mikil og metnaðarfull
uppbygging á Kársnesinu.
Lyftuhús með bílakjallara.
Verð frá: 41,9 milljónir
Nánari upplýsingar veita:

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

www.karsnes.is

.

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

Sími:

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 5. maí kl. 13:30 - 14:00

sunnudaginn 5. maí kl. 14:00 - 14:45

Dalsel 35

Þverholt 32

109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

105 Reykjavík

Falleg 112,6 fm 4ra herbergja útsýnisíbúð
Efsta hæð - endaíbúð - stæði í bílgeymslu
Eldhús endurnýjað, mikið skápa- og
vinnupláss
Auðvelt að bæta 4ja svefnherbergi við
Snyrtileg og endurnýjuð sameign
*µ²¯E¼²¯IM¸OVN\OGXY¨QXKYHUˋ
Stutt í skóla og þjónustu
Verð:

Falleg og björt 74,4 fm þriggja herbergja
íbúð á 3.hæð ásamt aðgengi að lokaðri
bílgeymslu
Nánari upplýsingar veita:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931
Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

42,0 millj.

Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð
frá árinu 2017
Verð:

44,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 7. maí kl. 17:30 - 18:00

mánudaginn 6. maí kl. 12:00 - 12:30

Heiðargerði 49

Reynihlíð 5

108 Reykjavík

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Stórt endaraðhús með aukaíbúð
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi
3 baðherbergi
Aukaíbúð - Bílskúr
5µOHJXUVWD²XU¯+O¯²DUKYHUˋQX¯Q£JUHQQL
við Nauthólsvík
Verð frá:

98,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Fallegt 211 fm einbýlishús á þremur hæðum
með bílskúr innst í götu í Heiðargerði
Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, tvær stofur,
tvö eldhús, þvottahús og tvö baðherbergi
Möguleiki á útleigueiningu er í kjallara
Bílskúr og stór garður
Verð:

Með þér alla leið

75,9 millj.

Sundaborgir 2, 104 Reykjavík
450@450.is
Elías Haraldsson lögg. fast. s: 777 5454
Erlendur Davíðsson lögg. fast. s: 897 0199

GLÆSILEGT

EINBÝLISHÚS
Á SELTJARNARNESI

LAUFÁSVEGUR 50
OPIÐ HÚS Í DAG 4.MAÍ. KL 14:00-14:30
Mjög fallegt og virðulegt 140,7 fermetra eldra steinhús (kjallari hæð og ris) ásamt 32,2 fermetra bílskúr byggt 1926 sem
stendur við eina af eftirsóttustu götu miðbæjarins. Vel byggt
hús sem býður upp á mikla möguleika en þarfnast endurnýjunar. Sér íbúð í kjallara. Laust við undirritun kaupsamning.

255 fm. vandað einbýlishús mjög vel
staðsett á Seltjarnarnesi, vítt til allra átta.
255 fm. vandað einbýlishús mjög vel staðsett á
Seltjarnarnesi, vítt til allra átta. Húsið er á einni hæð
með innbyggðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi eru
í húsinu. Góð útiaðstaða
með heitum potti.
Lóð er gróin með
stóru bílastæði.

+Mallavegur 
 5e\kMav¯k

OPIÐ HÚS

ALLAR NÁNARI
UPPLÝSINGAR GEFUR:

sunnuGaginn . ma¯ kl. :  :3

)alleg og vel skipulög² 88 fm gµlfˌötur st¨rri
ra KerbergMa ¼tsýnis¯b¼² á efstu K¨²
¯ nýlega enGurb¨ttu steinK¼si á Àessum
vins¨la sta² ¯ 5e\kMav¯k.
$uk Àess f\lgir 2 fm b¯lsk¼r.
6amtals er eignin Àv¯ 2 fm.

Þorlákur Ómar Einarsson
lögg.fasteignasali
í síma 820-2399 eða
netfang thorlakur@stakfell.is

Nánari upplýsingar veitir:

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Verð :

43,8 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Grunnur að góðu líﬁ

- með þér alla leið -

Húsi verslunarinnar 8.hæð, Kringlunni 7, 103 Reykjavík, fasthofn@fasthofn.is
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Grandatröð 10

Skipholt 50d

FOSSAGATA 11

Stóriteigur 16,

Póstnr: 220.
Stærð: 350 fm.
Gerð: Iðnaðarhúsnæði.

Póstnr: 105
Stærð: 178,5 fm
Gerð: Skrifstofuhúsnæði.

Póstnr: 101
Stærð: 126,6
Gerð :Sérhæð og ris.

Póstnr: 270
Stærð:180,9 fm
Gerð Herb: 5 , Raðhús

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

Opið hús sunnud. 5. maí á milli kl. 15:00-15:30

Opið hús sunnud. 5. maí á milli kl. 16:15-16:45

Mjög gott 350 fm iðnaðarhúsnæði á góðum stað
í Hafnarﬁrði. Sérútbúið til ﬁskvinnslu eða undir
annarsskonar matvælaframleiðslu. Góð starfsmannaaðstaða og skrifstofur eru í húsinu einnig.
Fullfrágengin lóð og plan við húsið. Tvær góðar
iðnaðarhurðir.
Eignin er til sölu en langtímaleiga kemur einnig til
greina.
Verð: Tilboð.

Virkilega gott skrifstofuhúsnæði í góðu lyftuhúsi
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Eignin skiptist í
móttöku, opið skrifstofurými, sér skrifstofu, fundarherbergi og fundarsalur. Eldhús, salerni og góðar
skjalageymslur. Virkilega vandað skrifstofurými og
húsi í mjög góðu standi.

Einstaklega sjarmerandi hæð og ris í fallegu húsi við
Fossagötu 11 í litla-Skerjaﬁrði. 3-4 svefnherbergi, tvö
baðherbergi, Húsið er bárujárnsklætt timburhús á
steyptum kjallara og lítur vel út.. Húsið stóð áður við
Lindargötu en var ﬂutt á núverandi stað í kringum 1990
og var þá mikið endurnýjað og endurbyggt. Þetta er
virkilega fallegt hús á eftirsóttum stað í Vesturbænum
nálægt háskólasvæðinu. Eignin býður upp á marga
möguleika svo sem hús fyrir stóra fjölskyldu eða sem
tvær íbúðir. Sjón er sögu ríkari

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 barnaherbergi, rúmgott hjónaherbergi, baðherbergi með sturtu og baðkari, þvottahús.
Tvennar svalir. Pottur á svölum. Bílskúr með geymslu
innaf. Virkilega gott raðhús fyrir stóra fjölskyldu.

Verð 59.900.000.-

Verð: 72.900.000.-

Verð: 74.900.000.-

TRAUST - ÖRYGGI - ÁRANGUR
Veldu eingöngu toppþjónustu í þínum fasteignaviðskiptum
Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar tegundir eigna á skrá!

