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Áfanga- og markaðsstjóri
Myndlistaskólinn í Reykjavík auglýsir starf áfangaog markaðsstjóra laust til umsóknar. Áfanga- og
markaðsstjóri heldur utan um skráningar og
námsferla nemenda í námsumsjónarkerfinu inna.is,
sér um vefsíðu, samfélagsmiðla og annað
kynningarefni skólans og hefur samskipti við
fjölmiðla og aðra auglýsendur.

Job.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR

Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625
Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

UMSJÓNARKENNARI
ÓSKAST Á YNGSTA STIG

Við leitum að einstaklingi með menntun í myndlist
eða hönnun, góða almenna tölvukunnáttu, hagnýta
þekkingu á samfélagsmiðlum, gott vald á íslensku
og ensku og áhuga á markaðsmálum. Jákvæðni og
samstarfslipurð, skipulagshæfileikar og nákvæmni
eru nauðsynlegir kostir. Um fullt starf er að ræða
og er það laust frá og með miðjum ágúst.
Umsóknum skal fylgja yfirlit yfir starfsferil ásamt
greinargerð þar sem forsendur umsóknar og
framtíðarsýn umsækjanda koma fram. Umsóknir
þurfa að berast skrifstofu skólans eða á netfangið
umsoknir@mir.is fyrir kl. 16:00 föstudaginn
31. maí.
Upplýsingar veitir Áslaug Thorlacius,
skolastjori@mir.is.

Sjálandsskóli óskar eftir að ráða umsjónarkennara í 100% starf á yngsta stig.
Í skólanum ríkir góður starfsandi þar sem allir starfsmenn vinna saman að því
að byggja upp skólastarf sem einkennist af vilja og virðingu.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón með bekk
• Standa vörð um nám og velferð nemenda
• Vera í samstarfi við foreldra
• Taka þátt í þróun skólastarfsins
Menntun, reynsla og hæfni:
• Leyfisbréf á grunnskólastigi
• Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni, ábyrgðarkennd og skipulagshæfileikar
• Vilji til að starfa í teymi að sveigjanlegu skólastarfi
• Kostur er að viðkomandi hafi reynslu af kennslu á yngsta stigi
Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2019. Ráðið verður í starfið frá 1. ágúst 2019.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef Garðbæjar https://starf.gardabaer.is

Qualified Person
We are currently looking for a talented individual to join our Third Party Quality team in Iceland
and step into the role of Qualified Person (QP). QP is a specialist at the Quality Assurance department
with special permission from the regulatory authority to release products to the market.

Key tasks and responsibilities:
•

Release of products to the market in accordance with EU GMP

•

Review stability reports from contractors and Teva companies

•

Handling change requests

•

Handling of complaints and recalls

•

Evaluation/approval of deviations and CAPAs

•

Evaluation of OOS results

•

Preparation, approval and maintenance of SOPs

•

Approve contractors/internal PQR reports

•

Acting as SME for audits of contractors and suppliers

•

Quality support for contractors

Qualifications:
•

Master degree in Pharmacy or Natural Science

•

Substantial experience working in a pharmaceutical quality function

•

Knowledge of the principles and guidelines for GMP

•

Strategic and analytical thinking, problem solving and decision-making approach

•

High accurate skills

•

Ability to work well in a team and independently

•

Good communications and planning skill
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Please apply on our website https://careers.teva/job
where you can find a more detailed description of the position.
All CV´s must be in English. For more information regarding the
position, please contact Anna Klebert, Anna.Klebert@Tevaeu.com
www.actavis.is
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Borgarlögmaður

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Lögmaður
Starf lögmanns hjá embætti borgarlögmanns er laust til umsóknar.
Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í starfsumhverﬁ þar sem reynir á góða alhliða þekkingu á ﬂestum réttarsviðum
lögfræðinnar. Áhersla er lögð á símenntun og miðlun þekkingar milli starfsfólks. Embætti borgarlögmanns er með
aðsetur í Ráðhúsi Reykjavíkur og þar eru stöðugildi átta lögmanna auk skrifstofustjóra.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf eða meistarapróf í lögfræði
• Málﬂutningsréttindi fyrir héraðsdómi
• Reynsla af málﬂutningi æskileg
• Þekking á stjórnsýslurétti er kostur
• Þekking á opinberum innkaupum og/eða útboðs- og
verktakarétti er kostur
• Góð færni til framsetningar máls í ræðu og riti
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð og færni í samskiptum

Kynntu þér ölbreytt og spennandi störf
á heimasíðu okkar www.kopavogur.is

Helstu verkefni:
• Lögfræðilegar álitsgerðir og ráðgjöf til borgarstjórnar,
borgarráðs, borgarstjóra, stofnana og fyrirtækja
Reykjavíkurborgar
• Undirbúningur dómsmála og málﬂutningur
• Meðferð stjórnsýslumála
• Samningagerð
• Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn
Reykjavíkurborg
• Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga

Hjá leikskólum Kópavogs er óskað eftir deildarstjórum, leikskólakennurum, sérkennara og
þroskaþjálfa.
Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir húsverði,
námsráðgjafa, heimilisfræðikennara, umsjónarkennara á miðstig, sérkennara, dönskukennara,
umsjónarkennara á yngsta stig, stuðningsfulltrúa og skólariturum.

Um er að ræða fullt starf og greiðast laun samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Stéttarfélags lögfræðinga.

Á velferðarsviði er óskað eftir ráðgjafa í málefnum
fatlaðs fólks, sjúkraþjálfara, sjúkraliða og félagsliða í Roðasali og starfsmönnum í íbúðakjarna.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ebba Schram borgarlögmaður í síma 411 4100 eða í gegnum netfangið
ebba.schram@reykjavik.is.

Á bæjarskrifstofum Kópavogs er óskað eftir
leikskólaráðgjafa

Umsóknarfrestur er til 5. júní nk.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi
til að gegna starﬁnu. Umsóknum skal skila rafrænt á vefsíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is.

Einnig eru laus störf frístundaleiðbeinenda í
félagsmiðstöðvunum Fönix og Igló.

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

B

B

Mannvit óskar eftir að ráða öﬂugan sérfræðing á fjármálasvið. Um er að ræða fjölbreytt starf sem snýr að áætlanagerð,
greiningarvinnu og almennum bókhaldsstörfum.

C

Umsóknarfrestur er til og með 29. maí.
Sótt er um starﬁð á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is.

Helstu verkefni:
• Áætlanagerð og greiningarvinna
• Afstemmingar, uppgjör og almenn bókhaldsstörf
• Verkbókhald og frávikagreining
• Reikningagerð og innheimta
• Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði

D

Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, mannauðsstjóri í
síma 422 3401 og netfangi hildur@mannvit.is.
D

Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði með áherslu á
fjármál eða sambærilegt
• Reynsla og þekking á bókhaldi, uppgjörsvinnu og rekstri
• Mjög góð Excel kunnátta
• Þekking og reynsla af Navision
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

E

C

Mannvit veitir ráðgjöf og þjónustu á sviði verkfræði, tækni og
nýsköpunar. Hjá okkur starfar öﬂugur hópur verkfræðinga og
tæknimenntaðs starfsfólks með fjölbreytta reynslu. Sérþekking
okkar liggur í verkfræði, jarðvísindum, umhverﬁsmálum,
verkefnastjórnun og heildarumsjón verkefna. Mannvit er
metnaðarfullur og skemmtilegur vinnustaður þar sem
starfsfólki líður vel og hefur tækifæri til að móta framtíðina.
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2019 - 2022
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ERT ÞÚ MARKAÐSMANNESKJA MEÐ
ÁSTRÍÐU FYRIR
LEIKHÚSI?
Borgarleikhúsið leitar að skapandi og hugmyndaríkum markaðsstjóra sem
hefur drifkraft og metnað til að ná árangri í starﬁ. Um er að ræða fjölbreytt
og krefjandi starf í lifandi og skemmtilegu umhverﬁ.

Markaðsstjóri
HELSTU VERKEFNI
• Yﬁrumsjón markaðsmála og mótun stefnu markaðsdeildar
• Ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun
• Ábyrgð á markaðs- og kostnaðaráætlunum, framkvæmd og eftirfylgni
• Ábyrgð á ímyndar- og markaðsmálum leikhússins
• Samskipti við auglýsingastofur og fagaðila á sviði markaðsmála
• Kynningarmál og samskipti við fjölmiðla
• Forsvar fyrir fyrirtækja- og hópasölu

Leikfélag Reykjavíkur er sjálfseignarstofnun og eitt elsta
menningarfélag landsins, 122 ára gamalt. Félagið annast
rekstur Borgarleikhússins skv. sérstökum samningi við
Reykjavíkurborg. Hjá félaginu starfa milli 180-200 manns
með metnað, fagmennsku og framsýni að leiðarljósi.
Borgarleikhúsið er fjölsóttasta leikhús landsins og sviðsetur
um 15 leiksýningar á ári auk ýmissa annarra viðburða.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- og/eða markaðsfræði,
framhaldsmenntun í markaðsfræði er kostur
• Mikil reynsla af markaðsmálum og markaðssetningu á samfélagsmiðlum
• Sköpunargleði og gott auga fyrir hönnun
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starﬁ
• Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí nk.
Sækja skal um starﬁð á vef Capacent, www.capacent.is
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð. Umsjón með starﬁnu hafa Auður Bjarnadóttir
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Sigurlaug Jónsdóttir (sigurlaug.jonsdottir@capacent.is).

borgarleikhus.is

HEFUR ÞÚ ÞAÐ SEM TIL ÞARF?
Torg ehf. leitar að öflugum liðsmanni/konu í hlutverk söluráðgjafa á Fréttablaðinu, mest lesna dagblaði landsins.
Í starfinu felst:
• Sala auglýsingabirtinga til helstu viðskiptavina Fréttablaðsins.
• Þjónusta við viðskiptavini, umsýsla og úrvinnsla birtinga.
• Öflun nýrra viðskiptavina og sölutækifæra.

Nánari upplýsingar gefur Jóhanna Helga Viðarsdóttir, rekstrarstjóri Torgs,
johannahelga@365.is.
Umsóknarfrestur er til og með 19. maí.

Starfið krefst mikillar hæfni í mannlegum samskiptum, getu til að
vinna sem hluti af öflugu söluteymi sem og sjálfstætt við öflun nýrra
viðskiptavina. Laun eru að hluta árangurstengd og tekjumöguleikar góðir.
Torg ehf. er útgáfufélag sem sérhæfir sig í prent- og stafrænum miðlum. Torg gefur út Fréttablaðið, mest lesna dagblað landsins, Markaðinn, viðskiptablað sem fylgir
Fréttablaðinu á miðvikudögum, og tísku- og lífsstílstímaritið Glamour. Stafrænir miðlar í eigu Torgs eru FRETTABLADID.IS, MARKADURINN.IS, GLAMOUR.IS, ICELANDMAG.IS
og MIDI.IS. Torg prentfélag á og rekur blaðaprentvél sem sér um prentun á Fréttablaðinu, Markaðnum og tengdum miðlum.

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

,MôLY[TLóYt[[HZ[HYÄó
– erum við með réttu manneskjuna
capacent.is
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SVIÐSSTJÓRI KJARAMÁLASVIÐS EFLINGAR
Efling - stéttarfélag óskar eftir að ráða sviðsstjóra kjaramálasviðs.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Stjórnun og skipulag sviðsins

• Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum

• Þróun og innleiðing á endurbótum verklags
við móttöku og afgreiðslu mála

• Þekking á vinnumarkaðsmálum og
kjarasamningum

• Samskipti við félagsmenn og atvinnurekendur

• Reynsla og þekking á verkefnastjórnun
og þróun verkferla

• Samstarf við lögmenn félagsins

• Rík samskiptahæfni og þjónustulund
• Skipulagshæfni og frumkvæði
• Íslensku- og enskukunnátta

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu liggur fyrir.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Biskupsstofa er embættisskrifstofa biskups Íslands, þar sem annast er um starfsmannahald vegna presta
þjóðkirkjunnar og stuðningur veittur í starfsmannamálum í sóknum, stofnunum og prófastsdæmum.
Hlutverk Biskupsstofu er umfram allt að hvetja og styðja söfnuði, presta og aðrar stofnanir kirkjunnar til að sækja fram
í starfi og þjónustu. Biskupsstofa sinnir m.a. í því skyni fræðslumálum, málefnum er varða kærleiksþjónustu, guðfræði
og þjóðmál, kirkjutónlist og helgihald, upplýsingamál og samkirkjutengsl.
Starfsmannastefnu Þjóðkirkjunnar má lesa á kirkjan.is.

MANNAUÐSSTJÓRI
Biskup Íslands óskar eftir mannauðsstjóra. Starfið heyrir undir embætti biskups Íslands. Hjá embættinu starfa 137 prestar um land
allt og 36 starfsmenn á Biskupsstofu. Enn fremur veitir mannauðsstjóri prófastsdæmum, sóknum og stofnunum þjóðkirkjunnar
ráðgjöf og stuðning. Um fjölbreytt og krefjandi starf er að ræða.

Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

• Umsjón með starfsmannahaldi biskupsstofu

• Meistaragráða í mannauðsstjórnun eða
sambærileg menntun sem nýtist í starﬁ

• Stuðningur við prófasta vegna starfsmanna
í prófastsdæmum
• Yﬁrumsjón með launagreiðslum
• Tímaskráningar, leyﬁ og fjarvistir starfsmanna
• Endurmenntun og starfsþróun
• Umsjón með starfsþjálfun djákna- og prestsefna
• Ráðgjöf og stuðningur vegna samskiptamála
• Umsjón með starfsmannahandbók
• Skipulagning verkefna á sviði mannauðsmála
í samráði við biskup

• Yﬁrgripsmikil reynsla af mannauðsmálum

Upplýsingar veita:
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
og Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is

• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu
er æskileg

Umsóknarfrestur er til 5. júní.

• Þekking á kjarasamningum og reynsla af túlkun
þeirra
• Framúrskarandi samskiptahæfni og framkoma
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starﬁ
• Skipulagshæfni og færni til að vinna í hóp
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti

• Vinnuvernd
• Fræðsla, námskeið og fyrirlestrahald
• Umbótastarf, nefndarstörf og teymisvinna
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Ertu að leita að sérfræðingi?
hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Um er að ræða fullt starf. Einstaklingar af báðum kynjum
eru hvattir til að sækja um starfið.
Umsókn um starfið þarf að fylgja kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
veittur fyrir hæfi viðkomandi í starfið.
Starfskjör eru í samræmi við kjarasamninga ríkisins við
viðkomandi stéttarfélag.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Arnarlax ehf. er leiðandi fiskeldisfyrirtæki á Íslandi. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Bíldudal, en þar að
auki erum við með eldisstöðvar í Tálknafirði og í Patreksfirði. Við leggjum metnað okkar í að vinna í sátt
við umhverfi og samfélag og stefnum heilshugar á áframhaldandi uppbyggingu á svæðinu.

ARNARLAX LEITAR AÐ LIÐSAUKA
Í ÁHUGAVERÐ STÖRF HJÁ FYRIRTÆKINU
Hjá okkur starfar einvala hópur fólks af báðum kynjum og ýmsum þjóðernum og nú viljum við bæta enn frekar í liðsheildina hjá okkur
og leitum að öflugu og metnaðarfullu starfsfólki í neðangreindar stöður.
Hafir þú áhuga á að taka þátt í kraftmikilli uppbyggingu í nýrri og ört vaxandi atvinnugrein þá eru fjölmörg tækifæri hjá okkur til að
láta af því verða.

Starfsfólk með skipstjórnareða vélstjórnarréttindi

Starfsmaður í seiðaeldi
í Tálknafirði

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

• Skipstjórnar- eða vélstjórnarréttindi (24m skipstjórnar- og/eða vélstjóraréttindi)

• Menntun á sviði ﬁskeldis er kostur

• Áhugi á ﬁskeldi og velferð ﬁska

• Skipulags- og samskiptahæfni

• Skipulags- og samskiptahæfni

• Áhugi á ﬁskeldi og velferð ﬁska

• Frumkvæði og metnaður í starﬁ

• Frumkvæði og metnaður í starﬁ

• Unnið er samkvæmt vaktakerﬁ, 7 daga vinnulotur og 7 daga frí þess á milli

• Viðkomandi þarf að geta unnið á bakvöktum

Helstu verkefni

Helstu verkefni

• Ýmis verkefni á sjó, þar með talið daglegt eftirlit á sjókvíum, fóðurprömmum, tækjabúnaði
báta og fóðurpramma og önnur tilfallandi verkefni við sjódeild fyrirtækisins.

• Fóðrun og daglegt eftirlit í seiðaeldi
• Önnur tilfallandi verkefni

• Umsækjendur þurfa að geta verið sveigjanlegir varðandi skipulag vakta og vinnutíma
• Önnur tilfallandi verkefni

Líffræðingur við fiskeldi félagsins í Arnarfirði, Tálknafirði og Patreksfirði
Óskum eftir nýlega útskrifuðum einstaklingi sem hefur áhuga á fiskeldi.
Hæfniskröfur

Helstu verkefni

Nánari upplýsingar veitir:

• Háskólapróf í líffræði

• Eftirlit og umsjón með líffræðilegum hliðum
eldisins

Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

• Áhugi á ﬁskeldi og velferð ﬁska
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta (íslenska
og enska)

• Viðhald vottana í samstarﬁ við gæðastjóra

• Skipulags- og samskiptahæfni

• Skráning niðurstaðna og skýrslugerð

• Frumkvæði og metnaður í starﬁ

• Aðstoð við upplýsingagjöf til eftirlitsstofnana

• Fiskiheilbrigði, samskipti við dýralækna

• Önnur tilfallandi verkefni

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2019.

Starfsfólk óskast í fjölbreytt störf á Norðurlandi vestra

Viltu vera í nálægð við
náttúruna á hverjum degi?
Á vef Samtaka sveitarfélaga á
Norðurlandi vestra er að ﬁnna
upplýsingar um áhugaverð störf
í boði í landshlutanum:

www.ssnv.is

Tannlæknastofa í Kópavogi óskar eftir starfskrafti í 50% starf.
Um er að ræða góðan vinnutíma í þægilegu starfsumhverﬁ, á
tannlæknastofu sem sinnir fjölbreyttum tannlækningum. Æskileg er
menntun á heilbrigðissviði eða starfsreynsla í sambærilegu starﬁ.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf í lok september. Trúnaði er
heitið vegna umsókna. Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá
á netfangið tannsi@hafﬁ.is eða í gegnum veﬁnn job.is.

Framhaldsskólakennarar, 2 stöður
Menntaskólinn í Kópavogi auglýsir eftir framhaldsskólakennurum
til kennslu í félagsfræði og tölvufræði. Um er að ræða fulla stöðu
í hvorri grein. Kennsla í félagsfræði er vegna aﬂeysingar í eitt ár.

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.

=PóÄUU\TYt[[H
LPUZ[HRSPUNPUUxZ[HYÄó

Tanntæknir / aðstoðarmanneskja
tannlæknis óskast

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

Nauðsynlegt er að umsækjendur haﬁ lokið háskólanámi í
kennslugrein sem auglýst er og námi til kennsluréttindi á
framhaldsskólastigi. Umsækjendur þurfa einnig að hafa góða
almenna tölvukunnáttu, vera skipulagðir og hafa færni í mannlegum samskiptum. Þá er góð íslenskukunnátta nauðsynleg.
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Margrét Friðriksdóttir
skólameistari margret.fridriksdottir@mk.is og Helgi Kristjánsson
aðstoðarskólameistari helgi.kristjansson@mk.is og í síma 594
4000.
Sótt er um störﬁn á starfatorgi eða í netfang skólameistara
og skulu afrit prófskírteina og starfsferilskrá fylgja umsókn.
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní n.k. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og KÍ.
Nánari upplýsingar um stofnunina er að ﬁnna á www.mk.is.
Skólameistari

capacent.is

Viltu vera memm?
Leikskólar í Mosfellsbæ auglýsa eftir fólki
Leikskólarnir: Hlaðhamrar, Hlíð, Hulduberg, Reykjakot, Leirvogstunguskóli,
Krikaskóli, Höfðaberg og Helgafellsskóli auglýsa eftirfarandi stöður lausar
til umsóknar:
Leikskólakennarar
Leikskólarnir: Hlaðhamrar, Hlíð, Hulduberg, Reykjakot,
Leirvogstunguskóli, Krikaskóli Höfðaberg og Helgafellsskóli
auglýsa eftir leikskólakennurum frá og með 1. ágúst 2019.
Megin verkefni:
9LQQDD²XSSHOGLRJPHQQWXQEDUQDQQDRJWDNDÀ£WW
¯¸²UXIDJOHJXVWDUȴLQQDQOHLNVNµODQV

Viltu vita meira?
1£QDULXSSO¿VLQJDUXPVW¸UȴQHUD²ȴQQD£U£²QLQJDUYHI
0RVIHOOVE¨MDU www.mos.is/storfRJ£KHLPDV¯²XPOHLNVNµODQQD
6¨NMDVNDOXP¸OOVW¸UI£U£²QLQJDUYHI0RVIHOOVE¨MDU
)UHNDULXSSO¿VLQJDUYHLWDOHLNVNµODVWMµUDUYL²NRPDQGLOHLNVNµOD

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

Deildarstjórar
Hlaðhamrar, Leirvogstunguskóli, Reykjakot, Hulduberg
og Helgafellsskóli auglýsa eftir deildarstjórum
frá og með 1. ágúst 2019.
Megin verkefni
9LQQDD²XSSHOGLRJPHQQWXQEDUQDQQDRJVNLSXOHJJMDIDJOHJW
VWDUIGHLOGDULQQDU'HLOGDUVWMµULVNLSXOHJJXURJVWMµUQDUVWDUȴ
GHLOGDULQQDURJHUKOXWLDIVWMµUQXQDUWH\PLVOHLNVNµODQV
Sérkennslustjórar
Helgafellskóli og Höfðaberg auglýsa eftir sérkennslustjórum
frá og með 1. ágúst 2019.
Megin verkefni
8PVMµQPH²V«UNHQQVOX¯OHLNVNµOXP£VDPWÀY¯D²DQQDVW
IUXPJUHLQLQJXRJU£²JM¸IWLODQQDUUDVWDUIVPDQQDOHLNVNµOD
Menntun og hæfniskröfur:
•
/H\ȴVEU«IOHLNVNµODNHQQDUD
•
KXJLUH\QVODRJK¨IQL¯VWDUȴPH²E¸UQXP
•
-£NY¨²QLIUXPNY¨²LRJJµ²XUVDPVWDUIVYLOML
•
*µ²I¨UQL¯PDQQOHJXPVDPVNLSWXP
•
6M£OIVW¨²RJVNLSXO¸J²YLQQXEU¸J²
•
*µ²¯VOHQVNXNXQQ£WWD
•
)¨UQLWLOD²WM£VLJ¯U¨²XRJULWL
Ef ekki tekst að ráða leikskólakennara til starfa kemur
til greina fólk með aðra menntun og reynslu.

Sviðsstjórar hjá Vinnueftirlitinu
7JOOVFGUJSMJUJ§MFJUBSBGLSBGUNJLMVNMFJ§UPHVNÓTUÚSGTWJ§TTUKØSB¢SJHHKBGBHTWJ§BTBNLWNU
OâKVTLJQVSJUJTUPGOVOBSJOOBS4WJ§TTUKØSJWFJUJSGBHTWJ§JGPSZTUVPHFSIMVUJBGGSBNLWNEBTUKØSO
7JOOVFGUJSMJUTJOT4WJ§TTUKØSJCFSÈCZSH§ÈGSBNLWNETUFGOVTUPGOVOBSJOOBSÈGBHTWJ§JTÓOV
6NFSB§S§BNKÚHÈIVHBWFS§PHGKÚMCSFZUUTUÚSGÓLSFGKBOEJTUBSGTVNIWFSGJ¢BSTFNSFZOJSÈ
ÚHV§WJOOVCSÚH§ ÈCZSH§PHTKÈMGTU§J
"MMBSTUÚ§VSOBSIFZSBCFJOUVOEJSGPSTUKØSB4UBSGTIMVUGBMMFSPHTUBSGTTUÚ§JOFSÓ
3FZLKBWÓL
Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í
landinu og er hlutverk þess að tryggja að allir
komi heilir heim úr vinnu.
Lykilþættir í starfsemi stofnunarinnar er
að að stuðla að öruggu og heilsusamlegu
vinnuumhverfi með áherslu á forvarnir og
eftirlit með vinnuumhverfi vinnustaða og
með vinnuvélum og tækjum. Einnig annast
stofnunin fræðslu um vinnuvernd, virka
innleiðingu öryggismenningar á vinnustöðum
og markvissa aðferða í vinnuverndarstarfi.
Vinnueftirlitið tekur jafnframt þátt í
rannsóknarstarfi á sviði vinnuverndar.
Gildi Vinnueftirlitsins eru frumkvæði, forvarnir
og fagmennska.

Sviðsstjóri fagsviðs sálfélagslegra þátta vinnuumhverfis, hreyfi- og stoðkerfis
og heilsueflingar
4WJ§J§CFSÈCZSH§ÈGZSJSULKBFGUJSMJUJNF§TÈMGÏMBHTMFHVN¢ÈUUVNWJOOVVNIWFSGJT ISFZGJPHTUP§LFSGJT
PHIFJMTVFGMJOHBSÈTBNU¢WÓB§TJOOBGS§TMVPHLZOOJOHBSTUBSGJPHSBOOTØLOVNÈ¢FTTVTWJ§J
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t4UKØSOVOPHÈCZSH§ÈEBHMFHVNSFLTUSJ
TWJ§TJOT
t6OEJSCÞOJOHVS HFS§PHFGUJSGZMHOJ
TUBSGTÈUMBOB
tÈUUUBLBÓTUFGOVNØUVO
t.BSLNJ§BTFUOJOHPHNBUÈÈSBOHSJ
t.BOOBV§TTUKØSOVOÈTWJ§JOV
t*OOSJPHZUSJTBNTLJQUJ

t)ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ
'SBNIBMETNFOOUVOFSTLJMZS§J
tFLLJOHPHSFZOTMBBGTUKØSOVOSFLTUSBSPHNBOOBV§T
t'SVNLW§JPHTKÈMGTU§JÓWJOOVCSÚH§VN
t(Ø§MFJ§UPHBIGOJPHHØ§IGOJÓNBOOMFHVN
TBNTLJQUVN
t(Ø§TLJQVMBHTIGOJ
t.FUOB§VSPHWJMKJUJMB§OÈÈSBOHSJ
t3FZOTMBÈTWJ§JWJOOVWFSOEBS ¢NUÚSZHHJTNÈM FS
TLJMFH
t(Ø§GSOJÓUBMB§SJPHTLSJGB§SJÓTMFOTLVPHFOTLV
t(Ø§UÚMWVGSOJ

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á
heimasíðu hennar www.vinnueftirlit.is.

Sviðsstjóri fagsviðs efna, véla og tækja og mannvirkjagerðar
Framtíðarsýn Vinnueftirlitsins fram til 2023
ásamt stefnu hefur verið sett fram. Nýtt skipurit
tók gildi 15. maí 2019 þar sem gert er ráð fyrir
nýjum störfum sviðsstjóra sem hér eru auglýst
laus til umsóknar.
Gert er ráð fyrir að þeir stjórnendur sem fá
það hlutverk að leiða svið stofnunarinnar
samkvæmt nýju skipuriti komi að vinnu við
stefnumótunina í síðasta hluta hennar til að
geta tryggt skilvirka og hraða innleiðingu
nýrrar stefnu.

4WJ§J§CFSÈCZSH§ÈGZSJSULKBFGUJSMJUJNF§FGOVN WÏMVNPHULKVNPHNBOOWJSLKBHFS§ÈTBNU¢WÓ
B§TJOOBGS§TMVPHLZOOJOHBSTUBSGJPHSBOOTØLOVNÈ¢FTTVTWJ§J
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
t4UKØSOVOPHÈCZSH§ÈEBHMFHVNSFLTUSJ
TWJ§TJOT
t6OEJSCÞOJOHVS HFS§PHFGUJSGZMHOJ
TUBSGTÈUMBOB
tÈUUUBLBÓTUFGOVNØUVO
t.BSLNJ§TTFUOJOHPHNBUÈÈSBOHSJ
t.BOOBV§TTUKØSOVOÈTWJ§JOV
t*OOSJPHZUSJTBNTLJQUJ

Menntunar- og hæfniskröfur:
t)ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ'SBNIBMENFOOUVO
FSTLJMZS§J
tFLLJOHPHSFZOTMBBGTUKØSOVOSFLTUSBSPHNBOOBV§T
t'SVNLW§JPHTKÈMGTU§JÓWJOOVCSÚH§VN
t(Ø§MFJ§UPHBIGOJPHHØ§IGOJÓNBOOMFHVN
TBNTLJQUVN
t(Ø§TLJQVMBHTIGOJ
t.FUOB§VSPHWJMKJUJMB§OÈÈSBOHSJ
t3FZOTMBÈTWJ§JWJOOVWFSOEBS ¢NUÚSZHHJTNÈM FS
TLJMFH
t(Ø§GSOJÓUBMB§SJPHTLSJGB§SJÓTMFOTLVPHFOTLV
t(Ø§UÚMWVGSOJ

Sviðsstjóri fagsviðs vinnuvéla
4WJ§J§CFSÈCZSH§ÈFGUJSMJUJ7JOOVFGUJSMJUTJOTNF§TLSÈOJOHBSTLZMEVNWJOOVWÏMVN ULKVNPHMZGUVN
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t4UKØSOVOPHÈCZSH§ÈEBHMFHVNSFLTUSJ
TWJ§TJOT
t6OEJSCÞOJOHVS HFS§PHFGUJSGZMHOJ
TUBSGTÈUMBOB
tÈUUBLBÓTUFGOVNØUVO
t.BSLNJ§TTFUOJOHPHNBUÈÈSBOHSJ
t.BOOBV§TTUKØSOVOÈTWJ§JOV
t*OOSJPHZUSJTBNTLJQUJ

t)ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ
'SBNIBMENFOOUVOFSTLJMZS§J
tFLLJOHPHSFZOTMBBGTUKØSOVOSFLTUSBSPHNBOOBV§T
t'SVNLW§JPHTKÈMGTU§JÓWJOOVCSÚH§VN
t(Ø§MFJ§UPHBIGOJPHHØ§IGOJÓNBOOMFHVN
TBNTLJQUVN
t(Ø§TLJQVMBHTIGOJ
t.FUOB§VSPHWJMKJUJMB§OÈÈSBOHSJ
t3FZOTMBÈTWJ§JWJOOVWFSOEBS ¢NUÚSZHHJTNÈM FS
TLJMFH
t(Ø§GSOJÓUBMB§SJPHTLSJGB§SJÓTMFOTLVPHFOTLV
t(Ø§UÚMWVGSOJ

-BVOFSVTLWLKBSBTBNOJOHVNPQJOCFSSBTUBSGTNBOOB,POVSKBGOUTFNLBSMBSFSVIWÚUUUJMB§TLKBVN

Nánari upplýsingar um störfin veita Hanna S. Gunnsteinsdóttir forstjóri Vinnueftirlits ríkisins (hanna@ver.is) í síma 550 4600 og Ari
Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 3. júní 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is
og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.
Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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Sérfræðingur við verkefnið
Skólar á grænni grein
Grænfánaverkefni Landverndar
Landvernd óskar eftir að ráða sérfræðing við verkefnið Skólar
á grænni grein - Grænfánaverkefnið. Verkefnið er alþjóðlegt
menntaverkefni um umhverﬁsmál og sjálfbærni sem rekið er í hátt í
200 skólum á öllum skólastigum á Íslandi. Um er að ræða 75% stöðu
frá 1. september 2019 með möguleika á aukningu á árinu 2020.
Ítarlegri upplýsingar um starﬁð má ﬁnna á heimasíðu Landverndar,
landvernd.is.

Sérfræðingur á þróunarsviði

Umsókn og frestur
Umsókn þarf að fylgja ferilskrá og greinagerð þar sem ástæða
umsóknar eru útlistuð, hæfni viðkomandi til að gegna starﬁnu er
lýst ásamt upplýsingum um tvo meðmælendur. Umsóknir skulu
sendar á caitlin@landvernd.is merktar „Grænfánaumsókn“.
Umsóknarfrestur er til 1. júní 2019

Byggðastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing
á þróunarsvið stofnunarinnar. Byggðastofnun
rekur gagnagrunn á sviði byggðamála og eitt
af meginmarkmiðum með honum er að gera
byggðatengdar upplýsingar aðgengilegar í
gegnum vef. Notaður er PostgreSQL gagnagrunnur og Apache vefþjónn sem keyrðir
eru á Linux.
Leitað er að starfsmanni til að viðhalda og þróa
gagnagrunninn, uppfæra og bæta við nýjum
byggðatengdum upplýsingum ásamt áframhaldandi þróun á framsetningu í gegnum vef.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af
landupplýsingakerfum, sé vanur að vinna
með gögn og setja fram upplýsingar á myndrænan hátt. Einnig er þekking á vefsíðugerð
eða vefforritun æskileg.
Þá þarf viðkomandi að eiga auðvelt með að
túlka upplýsingar og setja niðurstöður fram
í ræðu og riti. Einnig þarf viðkomandi að vera
tilbúinn til að vinna að öllum þeim þáttum
byggðamála sem þróunarsviðið sinnir.

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólanám sem nýtist í starfi.
Færni í að vinna með gögn.
Reynsla af landfræðilegum
upplýsingakerfum.
Reynsla af vefsíðugerð eða vefforritun.
Reynsla af notkun á gagnagrunnum.
Sjálfstæð vinnubrögð.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF).
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 6. júní n.k. og skulu
umsóknir með upplýsingum um menntun og
starfsreynslu sendar til Byggðastofnunar,
Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki eða á netfangið:
postur@byggdastofnun.is
Nánari upplýsingar veitir Snorri Björn
Sigurðsson, forstöðumaður þróunarsviðs,
sími 455 5400 eða 895 8653.

........................
Byggðastofnun hefur það að markmiði
að vera eftirsóknarverður vinnustaður fyrir
hæfa og metnaðarfulla starfsmenn, konur jafnt
sem karla. 28 manns starfa hjá stofnuninni
sem hefur á að skipa vel menntuðu fólki með
fjölbreytta reynslu.
Byggðastofnun mun á árinu 2020 taka í notkun
nýtt húsnæði fyrir starfsemi sína þar sem
aðbúnaður allur verður eins og best gerist.
Sauðárkrókur er höfuðstaður Skagafjarðar og
einn öflugasti byggðakjarni landsbyggðarinnar.
Þar er fjölbreytt og öflugt atvinnulíf.
Fjölbreytt þjónusta er í boði, góðir skólar
á öllum skólastigum, frá leikskóla til háskóla,
kröftugt menningarlíf og öflugt íþróttalíf.
Íbúar Sauðárkróks eru um 2.600 talsins.

........................

Frumkvæði og lipurð í mannlegum
samskiptum.
Hæfileiki til að koma fyrir sig orði
munnlega og skriflega.
Byggðastofnun | Ártorg 1 | 550 Sauðárkrókur

Nánari upplýsingar veitir
Katrín Magnúsdóttir
verkefnisstjóri
Skóla á grænni grein,
katrin@landvernd.is, s. 552-5242.

GRINDAVÍKURBÆR

Tónlistarskólinn í Grindavík
auglýsir eftirfarandi stöður lausar
Tónlistarskólinn í Grindavík er nýlegur skóli byggður og
hannaður sem tónlistarskóli, skólinn er vel útbúinn og
starfsaðstaða öll til fyrirmyndar. Skólinn er ásamt bókasafni
viðbygging við grunnskóla staðarins og innangengt á milli
sem gerir það að verkum að auðvelt er að hefja skóladaginn strax að morgni. Tónlistarskólinn í Grindavík sér um
forskólakennslu í 1. – 3. bekk grunnskólans, hljóðfærakennslu í 4. bekk og býður upp á valgreinar í 7. – 10. bekk
ásamt hefðbundnu hljóðfæranámi og fræðigreinum. Heimasíða skólans er: http://www.grindavik.is/tonlistarskoli

Aðstoðarskólastjóri í 50% stöðu
Aðstoðarskólastjóri þarf að geta starfað sjálfstætt og verið
staðgengill skólastjóra. Mikilvægt er að viðkomandi sé
opinn fyrir nýjungum í þróun skólans. Nú er þróunarverkefni
í gangi við tónlistarskólann þar sem eftirfylgniaðferð er
nýtt við heimanám nemenda. Aðstoðarskólastjóri er meðkennsluskyldu.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Menntun tónlistarkennara (tónl.kenn. III skv. kjarasamn.
FT/FÍH) eða meiri er æskileg
• Færni á tölvur og spjaldtölvur nauðsynleg
• Menntun og/eða reynsla af stjórnunarstörfum æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
• Færni og reynsla af píanókennslu og undirleik er kostur
• Mikilvægt er að viðkomandi sé opin fyrir nýjungum í þróun
skólans

Rytmískur tónlistarkennari í 50% stöðu

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

Starﬁð fellst í kennslu á slagverk, umsjá með skólahljómsveit nemenda og kennslu í litlum hópum nemenda í 4. bekk.
Nú er þróunarverkefni í gangi við tónlistarskólann þar sem
eftirfylgniaðferð er nýtt við heimanám nemenda.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Menntun tónlistarkennara (tónl.kenn. III skv. kjarasamn.
FT/FÍH) eða meiri er æskileg
• Færni á tölvur og spjaldtölvur nauðsynleg
• Reynsla af tónlistarkennslu æskileg
• Færni á önnur rytmísk hljóðfæri æskileg
• Þekking og reynsla af hljóðupptökum er æskileg
• Mikilvægt er að viðkomandi sé opin fyrir nýjungum í þróun
skólans
Upplýsingar um störﬁn gefur skólastjóri, Inga Þórðardóttir
og hægt er að ná í hana í síma 420-1133 eða á netfanginu
inga@grindavik.is Umsóknum skal skilað ásamt ferilskrá á
sama netfang.
Umsóknarfrestur er til 25. maí 2019.

Barnaverndarstofa hefur í rúma tvo áratugi verið leiðandi í þjónustu við börn,
þróun vandaðra vinnubragða og innleiðingu gagnreyndra aðferða.
Stofnunin stendur á tímamótum vegna aukinna verkefna og eftirspurnar
eftir þjónustu og leitar að öﬂugum sérfræðingum til starfa.

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:
Barnaverndarstofa

Sérfræðingur á ráðgjafar- og fræðslusvið
Ráðgjafar- og fræðslusvið stýrir og skipuleggur ráðgjöf og fræðslu fyrir barnaverndarnefndir og starfsmenn þeirra, veitir samstarfsaðilum og almenningi leiðbeiningar um
barnavernd og stýrir fræðslu, þróun og innleiðingu aðferða við vinnslu barnaverndarmála. Auk þess heldur sviðið utan um vinnslu tölfræðilegra upplýsinga fyrir Barnaverndarstofu og stýrir gerð ársskýrslu stofunnar.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Krafa um meistarapróf eða sambærilegt próf af heilbrigðis- eða félagssviði.
• Krafa um þekkingu á starﬁ barnaverndar, reynsla af barnaverndarstarﬁ æskileg.

• Hæfni til að tjá sig skipulega í ræðu og riti.
• Þekking og reynsla af úrvinnslu tölfræðilegra upplýsinga æskileg.

Sérfræðingur á meðferðar- og fóstursvið
Meðferðar- og fóstursvið stýrir skipulagi meðferðarstarfs vegna hegðunar-, tilﬁnninga- og vímuefnavanda barna, þjálfar verðandi fósturforeldra og metur umönnunar- og
meðferðarþörf barna við afgreiðslu umsókna barnaverndarnefnda um fósturheimili og meðferð. Auk þess veitir sviðið barnaverndarnefndum, fósturforeldrum, meðferðaraðilum
á vegum Barnaverndarstofu og öðrum fagaðilum ráðgjöf vegna meðferðar- og fósturmála. Sviðið ber jafnframt ábyrgð á gæðaeftirliti með þjónustu við börn sem dvelja á fóstureða meðferðarheimilum og veitir leiðbeiningar um slíka þjónustu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Krafa um meistarapróf eða sambærilegt próf af heilbrigðis- eða félagssviði.
• Þekking og hæfni til að meta upplýsingar barnaverndarnefnda og annarra
fagaðila um umönnunar- og meðferðarþörf barna.

• Reynsla af meðferðarvinnu eða foreldrafærniþjálfun sem nýtist í starﬁ og/eða
fósturmálum er æskileg.
• Reynsla af barnaverndarstarﬁ er æskileg.

Tvær stöður sálfræðinga á Stuðlum
Stuðlar veita börnum á aldrinum 12 – 18 ára bráðaþjónustu og sérhæfða meðferð vegna alvarlegs hegðunar-, tilﬁnninga- og vímuefnavanda. Störf sálfræðinga á Stuðlum taka
nú breytingum og eru tvær nýjar stöður lausar til umsóknar.
Sálfræðingar Stuðla munu hafa umsjón með greiningu og meðferð vegna barna á meðferðardeild, þar með talið fjölskyldumeðferð og eftirmeðferð, sinna ráðgjöf og handleiðslu
og eiga samvinnu við starfsfólk Stuðla, barnaverndarnefnda, skóla, heilbrigðisstofnana og aðra samstarfsaðila. Einnig munu sálfræðingar Stuðla bera ábyrgð á og veita sálfræðiþjónustu við önnur meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu og bera ábyrgð á frummati og ráðgjöf vegna barna sem eru neyðarvistuð á lokaðri deild Stuðla.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Löggilding sem sálfræðingur á Íslandi.
• Þekking á innleiðingu og viðhaldi gagnreyndra aðferða í meðferðarstarﬁ og mati á
meðferðarþörf er æskileg.
• Færni til að handleiða og eiga samvinnu við samstarfsfólk innan stofnunar sem utan.

• Sérmenntun í meðferðarvinnu sem nýtist í starﬁ er æskileg.
• Þekking, reynsla og færni í greiningarvinnu, hugrænni atferlismeðferð, fjölskyldumeðferð, atferlismótun og félagsnámskenningum.

Nýtt teymi í fjölkerfameðferð (MST)
MST er meðferð fyrir fjölskyldur barna á aldrinum 12-18 ára sem glíma við alvarlegan hegðunar-, tilﬁnninga- og vímuefnavanda. Meðferðin fer fram á heimili og í nærumhverﬁ
fjölskyldunnar í samstarﬁ við starfsfólk barnaverndarnefnda, skóla, heilbrigðisstofnana og aðra sérfræðinga.
Vegna mikillar eftirspurnar eftir MST meðferð stendur til að bæta við þriðja meðferðarteyminu og er því auglýst eftir sérfræðingum í eftirfarandi stöður:

Staða teymisstjóra í MST
Teymisstjóri sinnir daglegri umsjón og faglegri stjórnun MST teymis og stýrir vikulegri faghandleiðslu og klínískri starfsþróun MST þerapista samkvæmt aðferðafræði MST.
Einnig metur teymisstjóri meðferðarþörf, fjallar um stigskipta þjónustu og umsóknir um meðferð í samráði við aðra sérfræðinga Barnaverndarstofu og barnaverndarnefnda.
Teymisstjóri tekur þátt í faglegri þróun og fræðslu og samráði við erlendan MST sérfræðing um gæði í meðferð.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Krafa um sálfræðing með löggildingu eða einstakling með meistarapróf og að
lágmarki tveggja ára þjálfun og reynslu af klínískri vinnu, aðra en af störfum í MST.
• Sérmenntun í meðferðarvinnu sem nýtist í starﬁ er æskileg.

• Reynsla af störfum við MST meðferð er æskileg.
• Krafa um þekkingu, reynslu og færni í greiningarvinnu, hugrænni atferlismeðferð,
fjölskyldumeðferð, atferlismótun og félagsnámskenningum.

Sálfræðingar / félagsráðgjafar í tvær stöður MST-þerapista
MST þerapisti sinnir meðferð fjölskyldna og barna í nærumhverﬁ undir stjórn teymisstjóra í samvinnu við lykilaðila, gerir meðferðaráætlanir, tekur þátt í vikulegri faghandleiðslu
teymis og klínískri starfsþróun með teymisstjóra og erlendum MST sérfræðingi. Þerapisti heldur meðferðarfundi og er aðgengilegur forsjáraðilum barns í síma innan umsamins
sveigjanlegs vinnutíma.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Krafa um meistarapróf og löggildingu/starfsréttindi sem sálfræðingur
eða félagsráðgjaﬁ.

• Krafa um þekkingu og færni í hugrænni atferlismeðferð, fjölskyldumeðferð,
atferlismótun og félagsnámskenningum.
• Sérmenntun í meðferðarvinnu sem nýtist í starﬁ er æskileg.

Nánari upplýsingar um störﬁn og kröfur til umsækjenda má ﬁnna á Starfatorgi, www.starfatorg.is
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Við úrvinnslu umsókna um störﬁn gildir mat Barnaverndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisáætlun Barnaverndarstofu við ráðningar á stofuna.
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk.
Nánari upplýsingar eru veittar hjá Guðrúnu Sigurjónsdóttur, mannauðsstjóra Barnaverndarstofu, í síma 530 2600 eða gudruns@bvs.is.
Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Allar umsóknir gilda í sex mánuði frá birtingu ef starf losnar að nýju innan þess tíma.
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Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru
lausar stöður umsjónarkennara á yngstaog miðstigi og stöður kennara á elsta stigi
frá og með næsta hausti.

3BOOÓTØTLBSFGUJSB§SÈ§BIVHCÞOB§BSTÏSGS§JOHÓGVMMUTUBSG4UBSm§GFMTUÓIÚOOVO 
hugbúnaðargerð og umsjón með umsókna- og upplýsingakerfum fyrir Rannís.
Menntunar- og hæfniskröfur:
O Háskólamenntun á sviði hugbúnaðarfræða eða annað sambærilegt nám skilyrði
O FLLJOHPHSFZOTMBÈ1)1 42- +BWB4DSJQUPH+BWBFSTLJMFH
O 3FZOTMBBGIVHCÞOB§BSHFS§ "HJMFPH4DSVNFSTLJMFH
O 4KÈMGTU§PHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§ÈTBNUHØ§SJTBNTLJQUBGSOJ
O .FUOB§VSUJMB§OÈÈSBOHSJÓTUBSmNF§¢WÓB§TâOBWÚOEV§WJOOVCSÚH§ GSVNLW§J
 PHWFJUBHØ§B¢KØOVTUV
6QQMâTJOHBSVNTUBSm§WFJUJS4JHVS§VS#KÚSOTTPO TWJ§TUKØSJSBOOTØLOBPHOâTLÚQVOBSTWJ§T 
ÓTÓNBF§BÓOFUGBOHJTJHVSEVSCKPSOTTPO!SBOOJTJT
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní 2019.
Sækja skal um á vefsíðu Rannís: www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/
PH¢BSFSFJOOJHB§mOOBOÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUBSm§
5DQQtVHUOtÁHJXUYLQQXVWDêXUPHêQiO JWVpUIU êLQJXPVHPVWDUIDHIWLUJLOGXPVWRIQXQDULQQDUÉKULIIDJPHQQVND
RJVDPVWDUI+OXWYHUN5DQQtVHUDêWUH\VWDVWRêLUtVOHQVNVVDPIpODJVPHêVWXêQLQJLYLêUDQQVyNQLUQìVN|SXQPHQQWXQ
RJ PHQQLQJX RJ VW\êMD îHNNLQJDUVDPIpODJLê PHê UHNVWUL VDPNHSSQLVVMyêD DêVWRê RJ N\QQLQJX i DOîMyêOHJXP
VyNQDUI UXP RJ VDPVWDUIVP|JXOHLNXP 5DQQtV JUHLQLU RJ N\QQLU iKULI UDQQVyNQD PHQQWXQDU RJ PHQQLQJDU i
îMyêDUKDJRJîMyQXVWDUXQGLUE~QLQJYtVLQGDRJW NQLVWHIQX

HNOTSKÓGUR grafís k hönnun

Hugbúnaðarsérfræðingur

Meðal kennslugreina á elsta stigi eru stærðfræði, tungumál og
náttúrufræði.
Í skólanum eru um 720 nemendur og þar er lögð áhersla á
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám,
teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra
sem að skólastarﬁnu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt
kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Starﬁð hentar jafnt konum sem körlum.
Leitað er að einstaklingum með grunnskólakennararéttindi,
áhuga á teymisvinnu og góða hæfni í samskiptum.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á vefsíðu skólans:
http://www.sunnulaekjarskoli.is
Umsóknarfrestur er til 26. maí 2019 en ráðið er í stöðurnar frá
1. ágúst 2019.
Sótt er um stöðurnar á vef Sveitarfélagsins Árborgar,
http://www.arborg.is, laus störf.

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

Skólastjóri

www.rannis.is

SKÓLAÞJÓNUSTA RANGÁRVALLAOG VESTUR – SKAFTAFELLSSÝSLU,
HVOLSVELLI, AUGLÝSIR EFTIRFARANDI
STÖRF LAUS TIL UMSÓKNAR:
Stöðu forstöðumanns skólaþjónustunnar

Vilt þú slást í hópinn?
EFLA verkfræðistofa leitar að öﬂugum starfsmanni í ráðgjafateymi í umhverﬁsog skipulagsmálum.

Stöðu kennsluráðgjafa í grunnskólum.

Verkefnisstjóri í mati á umhverﬁsáhrifum.
Við leitum að verkefnisstjóra/sérfræðingi í mati á umhverﬁsáhrifum framkvæmda.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Hæfniskröfur:
• M.Sc. gráða á sviði náttúruvísinda

• Reynsla í verkefnisstjórnun og þekking

eða annarra raunvísinda og sérþekking á

á landfræðilegum upplýsingakerfum er

mati á umhverﬁsáhrifum framkvæmda er

mikilvæg.

nauðsynleg.

• Góðir skipulags- og samskiptahæﬁleikar

• 5 ára starfsreynsla á sviði mats á
umhverﬁsáhrifum framkvæmda og
áætlana er æskileg.

og góð færni í textagerð.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum
vefsíðu EFLU, eﬂa.is/laus-storf fyrir 31. maí næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað
og þær geymdar í sex mánuði, nema umsækjandi óski eftir að þeim verði eytt fyrr.
Umsóknarfrestur
31. maí 2019

sem auk stjórnunar stofnunarinnar, sinnir einnig að hluta
sérkennsluráðgjöf í grunnskólum á svæðinu. Kraﬁst er
menntunar í sérkennslufræðum auk almennra kennsluréttinda og farsællar reynslu á sviði kennslu/sérkennslu
í grunnskóla. Menntun og reynsla á sviði stjórnunar og
kennsluráðgjafar í grunnskólum er æskileg, auk réttinda á
helstu greiningartæki sem notuð eru til að greina námserﬁðleika nemenda á því skólastigi. Um er að ræða 100%
starf.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@eﬂa.is

Konur jafnt sem karlar eru
hvött til að sækja um starﬁð

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum verkfræði
og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverﬁ, áhugaverðan starfsvettvang í alþjóðlegu
umhverﬁ og sterka liðsheild um 400 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • SKOTLAND • FRAKKLAND • ÞÝSKALAND • PÓLLAND • TYRKLAND

Leitað er að ráðgjafa í sérkennslu og almennri kennslu.
Kraﬁst er menntunar á sviði sérkennslu auk almennra
kennsluréttinda og farsællar reynslu af kennslu/sérkennslu
í grunnskóla. Reynsla af kennsluráðgjöf er æskileg, auk
réttinda á helstu greiningartæki sem notuð eru til að greina
námserﬁðleika nemenda í grunnskólum. Um er að ræða 70
- 100% starf.
Skólaþjónustan veitir tíu leik- og grunnskólum á svæðinu
lögbundna sérfræðiþjónustu. Við stofnunina starfar öﬂug
liðsheild sérfræðinga sem samanstendur af forstöðumanni,
kennsluráðgjafa, leikskólaráðgjafa, náms- og starfsráðgjafa
og sálfræðingi. Sérfræðingar skólaþjónustunnar eiga í nánu
og góðu samstarﬁ við starfsfólk félagsþjónustunnar með
heildarhagsmuni barna og unglinga að leiðarljósi.
Leitað er að áhugasömum og jákvæðum einstaklingum sem
búa yﬁr afbragðsgóðri samskiptahæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum og sveigjanleika og frumkvæði í starﬁ.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands vegna
starfsmanna á skólaskrifstofum.
Umsóknarfrestur er til 15. júní nk., en gert er ráð fyrir að
ráða í störﬁn frá og með 1. ágúst. Umsóknir ásamt námsog starfsferilsskrám berist á netfangið skolamal@skolamal.
is, eða í pósti á Skólaþjónusta Rangárvalla- og VesturSkaftafellssýslu, b.t. Eddu G. Antonsdóttur forstöðumanns,
Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.
Nánari upplýsingar veitir Edda í netfanginu
edda@skolamal.is eða í síma 862-7522.
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BAADER-MANN vantar á
Ilivileq (áður Guðmundur í Nesi)
www.pkverk.is

Arctic Prime Fisheries óskar eftir að ráða Baader-mann á
Ilivileq í næstu veiðiferð sem hefst þriðjudaginn 21. maí n.k.

PK verk ehf. er öﬂugt vertakafyrirtæki sem á rætur sínar að rekja til
ársins 1973. Fyrirtækið annast ýmis verkefni í mannvirkjagerð, vegagerð,
veitulögnum og húsbyggingum fyrir opinbera aðila og einstaklinga.
Fjöldi starfsmanna yﬁr árið er breytilegur eftir verkefnastöðu en er
að meðaltali 30 manns.

Nánari upplýsingar gefa: Páll Þórir Rúnarsson skipstjóri
í síma 843-4275 Pálmi Hafþór Ingólfsson starfsmannastjóri
í síma 849-0261

PK verk leitar að starfsfólki
stettafelagid.is

Smiður óskast í fullt starf
Óskum eftir reyndum smið í fullt framtíðarstarf. Fjölbreytt verkefni
í boði, og verkefnastaða næstu ára er mjög góð. Um er að ræða
uppsteypu og nýbyggingar, pallasmíði, leiktæki og búnaður á
skólalóðum oﬂ.. Samkeppnishæf kjör í boði.
Sveinspróf og íslenskukunnátta eru skilyrði.
Um er að ræða smíðadeild innan fyrirtækisins.

SUMARSTARF - hellulagnir,
jarðvinna og yﬁrborðsfrágangur
Óskum eftir sumarstarfsmönnum í fjölbreytt störf - s.s. hellulagnir,
gangstéttarsteypa, jarðvinna og yﬁrborðsfrágangur. Fjölbreytt
starf, og næg vinna í boði. Reynsla af lóðavinnu er kostur, en alls
ekki skilyrði.

Verkstjóri í jarðvinnu

Vörubílstjórar og gröfumenn

PK verk ehf. óskar eftir að ráða verkstjóra
í jarðvinnuverkefni.
6WDUȌ²HUIM¸OEUH\WWRJD²PHVWXOH\WLLQQDQ
K¸IX²ERUJDUVY¨²LVLQV
)UDPW¯²DUVWDUI

3.YHUNHKIµVNDUHIWLUD²U£²DY¸UXE¯OVWMµUD
RJJU¸IXPHQQWLOVWDUID
)\ULUW¨NL²KHIXU¯HLJXVLQQLY¸UXE¯ODRJJU¸IXUDI
¿PVXPJHU²XPRJVW¨U²XP
)UDPW¯²DUVWDUI

Hæfniskröfur:
ǩ5H\QVODRJÀHNNLQJ¼UIDJLQXQDX²V\QOHJ
ǩ0HLUDSUµIRJYLQQXY«ODU«WWLQGL
ǩ0M¸JJµ²K¨IQL¯VDPVNLSWXP
ǩ+¨IQLWLOD²YLQQDVM£OIVW¨WW
ǩ)UXPNY¨²L¯VWDUȌ
ǩ6NLSXO¸J²RJQ£NY¨PYLQQXEU¸J²
ǩ5HJOXVHPLRJVWXQGY¯VL

Hæfniskröfur:
ǩ0HLUDSUµIRJYLQQXY«ODU«WWLQGL
ǩ0M¸JJµ²K¨IQL¯VDPVNLSWXP
ǩ)UXPNY¨²L¯VWDUȌ
ǩ6NLSXO¸J²RJQ£NY¨PYLQQXEU¸J²
ǩ6Q\UWLPHQQVND
ǩ5HJOXVHPLRJVWXQGY¯VL

Senda skal ferilskrár á pkverk@pkverk.is . Nánari upplýsingar veitir Pétur í síma 554-1111

Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Elvar í síma 866-8125.
Netfang: elvar@stettafelagid.is
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ýą×tu safnsins Ǥstarf er að
§Ą

ïýą×Ą
Àą×ĄǡÚĄ×
§ĄÀǤĄÚĄ
ĄÚï
ÀÀǤĄ§ĄÚÚÀǡ
Ąǡ͙͔ΨǤ

Menntunar- §Úǣ
x
×À×- ý§Ą
ĄÚ×ýÀƤ
x §ĄĄ

x
x
x

x

x
x
x

ǡƪÀ
ǡĄ×Ąǡ

ƐĂŵƐŬŝƉƟŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂŵŝĝůƵŶŵ͘Ă͘şŐĞŐŶƵŵ
,ĂŶĚďſŬƐŬƌĄƐĞƚũĂƌĂąÚÀ- 
ą×ĄÚĄÚƤ
×ǤĄ§Ą
Menntunar- §Úǣ
x
×À×- ý§Ą
ĄÚ×ýÀƤ
x 
ƤÀ 
x
×ĄÚ§Ą±
ýÀý§
x §Ąǡ§ĄǡÚĄÚĄ
ĄÀ
x
×ĄÀ

x
x
x

§ýĄ
ĄýąÀĄ
×ĄÚ§ȋÀǡ
Ȍ
Àą×ĄÀ
§ĄĄ

×±ąĄ§Ą×ÚĄ
§ĄÀƤĄǤĄĄĄĄ±§ǤY×ĄĄǤ
×ÚƤ§Ǥ Ą͗ǤïÀǤ
Nánari upplýsingar veita ×ǡĄ×ĄĄǡ̷Ǥ
Ąï×ǡĄ××- ĄĄ̷Ǥ

Þjónusta og miðlun

Menntunar- §Úǣ
ï×
Àą×ĄÀ
×ĄÚ§
ȋÀǡȌ
§ĄÀÚĄ

Ƥ×
×Ƥ 
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PÍPARAR
Áfanga- og markaðsstjóri
ÍAV er eitt stærsta og öflugasta
verktakafyrirtæki landsins sem byggir á
áratuga reynslu í mannvirkjagerð.
Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum
byggingariðnaðar hvort sem um er að ræða
íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, opinberar
byggingar eða aðra mann-virkjagerð sem og
jarðgangagerð og jarðvinnuframkvæmdir
bæði hérlendis og erlendis.
Við leggjum mikla áherslu á að ráða
til okkar kraftmikla og framsækna
einstaklinga, með góða hæfni í
mannlegum samskiptum.
Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu
og erum stolt af starfsandanum og þeim
metnaði sem hjá okkur ríkir.
ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi
sem hefur bæði ISO 9001 gæðavottun og
OSHAS 18001 öryggisvottun.

Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða pípara
til starfa á höfuðborgarsvæðinu og suðurnesjum.
Ráðið verður í eftirfarandi stöður: Verkstjóri/pípari/
nemi/þjónusta.
Í boði er:
• Góð verkefnastaða
• Góð laun fyrir rétta aðila
• Góður aðbúnaður
Nánari upplýsingar veitir Snæbjörn R. Rafnsson
fagstjóri lagna í síma 660-6201.
Umsóknir óskast lagðar inn í gegnum heimasíðu ÍAV,
www.iav.is

Við breytum vilja í verk

ISO
9001

OHSAS
18001

Quality
Management

Occupational
Health and Safety
Management

FM 512106

OHS 606809

Myndlistaskólinn í Reykjavík auglýsir starf áfangaog markaðsstjóra laust til umsóknar. Áfanga- og
markaðsstjóri heldur utan um skráningar og
námsferla nemenda í námsumsjónarkerfinu inna.is,
sér um vefsíðu, samfélagsmiðla og annað
kynningarefni skólans og hefur samskipti við
fjölmiðla og aðra auglýsendur.
Við leitum að einstaklingi með menntun í myndlist
eða hönnun, góða almenna tölvukunnáttu, hagnýta
þekkingu á samfélagsmiðlum, gott vald á íslensku
og ensku og áhuga á markaðsmálum. Jákvæðni og
samstarfslipurð, skipulagshæfileikar og nákvæmni
eru nauðsynlegir kostir. Um fullt starf er að ræða
og er það laust frá og með miðjum ágúst.
Umsóknum skal fylgja yfirlit yfir starfsferil ásamt
greinargerð þar sem forsendur umsóknar og
framtíðarsýn umsækjanda koma fram. Umsóknir
þurfa að berast skrifstofu skólans eða á netfangið
umsoknir@mir.is fyrir kl. 16:00 föstudaginn
31. maí.
Upplýsingar veitir Áslaug Thorlacius,
skolastjori@mir.is.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Fjármálastjóri
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Doktorsnemi
Háskóli Íslands, Raunvísindadeild
Gagnagrunnsstjóri
Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið
Bókasafns- og upplýsingafr.
Flensborgarskólinn
Framhaldsskólakennarar
Menntaskólinn í Kópavogi
Móttökuritari
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sérfræðingur á sviði varðveislu
Þjóðminjasafn Íslands
Sérfræðingur á sviði miðlunar
Þjóðminjasafn Íslands
Iðjuþjálfi/sjúkraþjálfi
Sjúkratryggingar Íslands
Sálfræðingar
Barnaverndarstofa, Stuðlar
Sérfræðingur
Barnaverndarstofa
Teymisstjóri-MST
Barnaverndarstofa
Sálfræðingar/félagsráðgjafar-MST Barnaverndarstofa
Sérfræðingur
Barnaverndarstofa
Starf á skrifstofu yfirstjórnar
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Sjúkraliði/sótthreinsitæknir
Landspítali, skurðstofur
Sálfræðingur barna
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslan Efstaleiti
Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslan Mjódd
Sjúkraliði
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Ritari
Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið
Verkefnastjóri
Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið
Kennsluráðgjafi
Háskóli Íslands, kennslusvið
Kennari í lífsleikni
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Kennari í dönsku
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Kennari í eðlisfræði
Menntaskólinn við Sund
Kennari í stærðfræði
Menntaskólinn við Sund
Sérkennari
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Teymisstjóri geðheilbrigðisteymis Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Eftirlitsmaður
Vinnueftirlitið

5dv*-)
5dv1,1*$5
5$116.1,5

Staður

Nr. á vef

Ísafj./Patreksfj.
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfjörður
Kópavogur
Grundarfjörður
Kópavogur
Kópavogur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Mosfellsbær
Reykjavík
Reykjavík
Stykkishólmur
Stykkishólmur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Egilsstaðir
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Selfoss
Egilsstaðir

201905/1062
201905/1061
201905/1060
201905/1059
201905/1058
201905/1057
201905/1056
201905/1055
201905/1054
201905/1053
201905/1052
201905/1051
201905/1050
201905/1049
201905/1048
201905/1047
201905/1046
201905/1045
201905/1044
201905/1043
201905/1042
201905/1041
201905/1040
201905/1039
201905/1038
201905/1037
201905/1036
201905/1035
201905/1034
201905/1033
201905/1032

Mannauðsstjóri
Rauði krossinn á Íslandi
auglýsir eir mannauðsstjóra
Helstu verkefni
• Þróun og viðhald mannauðsstefnu og ferla
í mannauðsmálum
• Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna
• Aðstoð við ráðningar og starfslok
• Samskipti við stéarfélög, framkvæmd
kjarasamninga, réindamál og aðbúnaður
starfsmanna
• Umsjón með sí- og endurmenntun starfsmanna
• Ábyrgð á rekstri mötuneytis, afgreiðslu
og húseignar
• Önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur
• Framhaldsmenntun í mannauðsstjórnun
eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af mannauðsstjórnun
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í störfum, faglegur metnaður,
frumkvæði og góð skipulagshæfni

Mannauðsstjóri heyrir beint undir
framkvæmdastjóra félagsins.
Umsóknafrestur er til 3. júní n.k. Umsóknir
skulu sendar á netfangið starf@redcross.is.
Öllum umsóknum verður svarað og
umsækjendum tilkynnt um
ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar veitir
Kristrún Pétursdóir,
aðstoðarmaður framkvæmdastjóra, kristrun@redcross.is.

6ìÚXPěODš5H\NMDYìNššLQWHOOHFWDLV

Styttri vivera

Leikskólakennarar
kennarar me leyfisbréf
til kennslu í leikskóla

fullt starf er sex tíma
vivera á deild
auk tíu tíma undirbúningstíma á viku sem
unnir eru samkvæmt samkomulagi
hverju sinni

Aaling er einkarekinn leikskóli í Kópavogi,
sem leggur áherslu á margskonar
róunarstarf, skemmtilega nbreytni og
starfar í anda Reggio Emilia.
Í skólanum starfar fjöldi fagmanna og
undanfari skólaár var unni samkvæmt nju
skipulagi á undirbúningstímum.
a er einróma mat kennaranna a nja
skipulagi á vinnutímanum bæti skólastarfi
og auki lífsgæi.
Nú viljum vi fjölga kennurum sem bst a
vinna samkvæmt essu kerfi.
Vi óskum eftir fólki me starfsréttindi
leikskólakennara,
sem hefur góa samkiptahæfni
og brennandi áhuga.

Umsóknarfrestur er til 30. maí.
Upplsingar veitir Hörur leikskólastjóri í
síma 5150930
ea á netfanginu hordur@adalthing.is

Skóla- og frístundasvið

Staða ráðgjafa í móttöku og kennslu grunnskólabarna
sem hafa íslensku sem annað tungumál
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir laust til umsóknar starf ráðgjafa á sviði máls og læsis. Ráðgjaﬁnn mun
starfa í Miðju máls og læsis, sem heyrir undir skrifstofu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur. Hlutverk Miðju máls og læsis
er að veita fræðslu og ráðgjöf um þróun faglegra starfshátta sem stuðla að hvetjandi mál- og læsisumhverﬁ fyrir börn í
leikskólum, grunnskólum og í frístundarstarﬁ. Staðan felur í sér móttöku og mat á námsstöðu þeirra nemenda í grunnskólum
borgarinnar sem nýﬂuttir eru til landsins. Ráðgjaﬁ fylgir matinu eftir með kennsluáætlunum, ráðgjöf og fræðslu.
Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs Reykjavíkurborgar og starfsemi Námsﬂokka Reykjavíkur, skólabókasafna og skólahljómsveita. Næsti yﬁrmaður ráðgjafa er deildarstjóri Miðju máls og læsis.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Hafa yﬁrumsjón með mati á námsstöðu nemenda:
- Styðja kennara í að gera alhliða mat á námsstöðu
nemenda skv. matstæki að sænskri fyrirmynd
- Gera mat á námsstöðu nemenda skv. matstæki að
sænskri fyrirmynd
• Útbúa kennslusáætlanir og/eða aðstoða kennara við gerð
þeirra
• Veita starfsfólki í grunnskólum ráðgjöf og stuðning vegna
móttöku nemenda og kennslu í íslensku sem öðru tungumáli í samstarﬁ við aðra starfsmenn Miðju máls og læsis
• Skipuleggja og annast fræðslu fyrir starfsfólks skóla
• Skipuleggja og annast fræðslu fyrir foreldra í samstarﬁ við
starfsfólk í skóla- og frístundastaﬁ
• Samstarf við sérfræðiþjónustu skóla á þjónustumiðstöðva

Hæfniskröfur
• Leyﬁ til að starfa sem grunnskólakennari
• Framhaldsháskólamenntun í menntunarfræðum eða önnur
sambærileg menntun æskileg
• Reynsla af grunnskólakennslu
• Reynsla af móttöku og kennslu í íslensku sem öðru tungumál
• Reynsla af kennsluráðgjöf æskileg
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Frumkvæði í starﬁ og skipulögð vinnubrögð

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um þekkingu og reynslu af móttöku og kennslu í íslensku sem öðru tungumáli, yﬁrlit yﬁr
nám og fyrri störf, leyﬁsbréf grunnskólakennara, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt eða tekið
þátt í og annað er málið varðar.
Um er að ræða fullt starf í þróunarverkefni til þriggja ára. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf 1. ágúst 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.
Hægt er að sækja um starﬁð á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Dröfn Rafnsdóttir, deildarstjóra Miðju máls og læsis, í síma 411 1111 eða á netfangið:
drofn.rafnsdottir@reykjavik.is

LEIKSKÓLINN
AÐALÞING

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

Sveinar og meistarar óskast
Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir faglærðum
sveinum og meisturum í húsasmíði

Skóla- og frístundasvið

Staða ráðgjafa í móttöku og kennslu grunnskólabarna
sem hafa íslensku sem annað tungumál
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir laust til umsóknar starf ráðgjafa á sviði máls og læsis. Ráðgjaﬁnn mun
starfa í Miðju máls og læsis, sem heyrir undir skrifstofu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur. Hlutverk Miðju máls og læsis
er að veita fræðslu og ráðgjöf um þróun faglegra starfshátta sem stuðla að hvetjandi mál- og læsisumhverﬁ fyrir börn í
leikskólum, grunnskólum og í frístundarstarﬁ. Staðan felur í sér móttöku og mat á námsstöðu þeirra nemenda í grunnskólum
borgarinnar sem nýﬂuttir eru til landsins. Ráðgjaﬁ fylgir matinu eftir með kennsluáætlunum, ráðgjöf og fræðslu.
Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs Reykjavíkurborgar og starfsemi Námsﬂokka Reykjavíkur, skólabókasafna og skólahljómsveita. Næsti yﬁrmaður ráðgjafa er deildarstjóri Miðju máls og læsis.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Hafa yﬁrumsjón með mati á námsstöðu nemenda:
- Styðja kennara í að gera alhliða mat á námsstöðu
nemenda skv. matstæki að sænskri fyrirmynd
- Gera mat á námsstöðu nemenda skv. matstæki að
sænskri fyrirmynd
• Útbúa kennslusáætlanir og/eða aðstoða kennara við gerð
þeirra
• Veita starfsfólki í grunnskólum ráðgjöf og stuðning vegna
móttöku nemenda og kennslu í íslensku sem öðru tungumáli í samstarﬁ við aðra starfsmenn Miðju máls og læsis
• Skipuleggja og annast fræðslu fyrir starfsfólks skóla
• Skipuleggja og annast fræðslu fyrir foreldra í samstarﬁ við
starfsfólk í skóla- og frístundastaﬁ
• Samstarf við sérfræðiþjónustu skóla á þjónustumiðstöðva

Hæfniskröfur
• Leyﬁ til að starfa sem grunnskólakennari
• Framhaldsháskólamenntun í menntunarfræðum eða önnur
sambærileg menntun æskileg
• Reynsla af grunnskólakennslu
• Reynsla af móttöku og kennslu í íslensku sem öðru tungumál
• Reynsla af kennsluráðgjöf æskileg
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Frumkvæði í starﬁ og skipulögð vinnubrögð

Frekari upplýsingar:
kristinn@h45.is /
hlynur@h45.is
697 8910 / 694 9922
H45 verktakar

STÁL~ORKA

SKIPAVIÐGERÐIR

HVALEYRARBRAUT 37 220 HAFNARFJÖRÐUR
SÍMI 565-0399
GSM 892-7687

Stálorka óskar eftir
lærðum máliðnaðarmönnum til framtíðarstarfa, aðalstarfsvið er viðgerðir og endurbætur á skipum, einnig
vantar menn vönum smíði á ryðfríu stáli. Hægt er að
senda inn umsóknir á stalorka@simnet.is eða hafa
samband við Benedikt í síma 8927687

Rafvirki eða vélvirki

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um þekkingu og reynslu af móttöku og kennslu í íslensku sem öðru tungumáli, yﬁrlit yﬁr
nám og fyrri störf, leyﬁsbréf grunnskólakennara, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt eða tekið
þátt í og annað er málið varðar.
Um er að ræða fullt starf í þróunarverkefni til þriggja ára. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf 1. ágúst 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.
Hægt er að sækja um starﬁð á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Dröfn Rafnsdóttir, deildarstjóra Miðju máls og læsis, í síma 411 1111 eða á netfangið:
drofn.rafnsdottir@reykjavik.is

Héðinn Schindler lyftur ehf.
óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja
Starfssvið:
&GUJSMJU WJ§HFS§JSPHVQQTFUOJOHVÈMZGUVNPHSFOOJTUJHVN
Einnig önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

ENNEMM / SÍA / NM64039

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf
sendist á schindler@schindler.is.

Bilanagreinir
á verkstæði
Við óskum eftir bifvélavirkja
til þess að sinna
bilanagreiningum.
Í boði er björt og glæsileg
vinnuaðstaða og
endurmenntun til að viðhalda
þekkingu og tileinka sér
nýjustu tækni. Verkstæðið
er tæknilega mjög vel
útbúið samkvæmt stöðlum
framleiðenda.

2019 - 2022

Hæfniskröfur:
• Bifvélavirkjamenntun
• Nokkurra ára starfsreynsla nauðsynleg
• Gott tölvulæsi, unnið er með
rafrænar verkbeiðnir og hluti
af þjálfun er rafræn
• Bílpróf
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
vinnubrögð eru nauðsynleg
Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga kl. 8-17 og föstudaga kl. 8–16.

BL státar af einu stærsta og glæsilegasta bifreiðaverkstæði landsins. BL leitast við að ráða
starfsmenn sem hafa metnað til þess að skara fram úr og veita framúrskarandi og faglega
þjónustu í samvinnu við samheldinn og sterkan starfsmannahóp. Öflug námskeiðs- og
fræðsluáætlun viðheldur þekkingu og eflir starfsmenn í nýjustu tækni vörumerkjanna.
Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar eða gráður, skv. stöðlum vörumerkjanna. Hjá BL er mjög
virkt starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.

Umsóknarfrestur er
til og með 26. maí.

Nánari upplýsingar veitir
Hermann G. Jónsson
deildarstjóri verkstæðis:
hermann.jonsson@bl.is

Vantar þig starfsfólk?

Sótt er um starfið á
www.bl.is/atvinna.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

hagvangur.is

Byggingarverkfræðingur eða
byggingartæknifræðingur

Verkís leitar að öflugum liðsmanni á Austurlandi
Verkís óskar eftir að ráða byggingarverkfræðing eða
byggingartæknifræðing í starfsstöð fyrirtækisins á
Austurlandi.

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræðingur / byggingartæknifræðingur
• A.m.k. 2 ára starfsreynsla
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Verkís er öflugt og framsækið ráðgjafarfyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á
öllum sviðum verkfræði.
Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að fjölbreyttum
og krefjandi verkefnum á Íslandi og erlendis.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um
að sækja um að ráðningarvef Verkís (umsokn.
verkis.is). Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður
svarað. Við hvetjum jafnt konur sem karla til
að sækja um
Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2019.

Nánari upplýsingar veita
Björn Sveinsson útibússtjóri, bs@verkis.is
Elín Greta Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, egs@verkis.is

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga
Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og áralöng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði
Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Lausar stöður í skólum
Vesturbyggðar
Patreksskóli
Í skólanum eru 99 nemendur ásamt nýrri leikskóladeild.
• Grunnskólakennarar á yngsta- og miðstigi
• Heimilisfræðikennari
• Myndmenntakennari
• Íþróttakennari
• Deildarstjóri leikskóladeildar
• Leikskólakennari

Leikskólinn Araklettur
Leikskólinn starfar á Patreksﬁrði með 53 nemendur.
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar

Bíldudalsskóli
Sameinaður leik- og grunnskóli. Í skólanum eru
11 nemendur í leikskóla og 35 í grunnskóla.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfsferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

• Grunnskólakennarar á yngsta og miðstigi
• Íþróttakennari á grunnskólastigi
• Deildarstjóri á leikskólastigi
• Þroskaþjálﬁ á leikskólastigi
• Leikskólakennarar

Tónlistarskóli Vesturbyggðar
Skólinn starfar á Patreksﬁrði og Bíldudal
með 80 nemendur.
• Tónlistarkennarar
WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Umsóknir og nánar um störﬁn á vefnum
storf.vesturbyggd.is
Patreksfjörður og Bíldudalur eru þéttbýliskjarnar
Vesturbyggðar og þangað sækja einnig börn úr
dreifbýli skóla. Í Vesturbyggð búa rúmlega 1.000
manns. Þar er öﬂugt atvinnulíf, fjölbreytt þjónusta
og gott mannlíf. Náttúrufegurð er mikilfengleg, en
m.a. Rauðisandur og Látrabjarg eru innan sveitarfélagsins.Möguleikar til útivistar, félagsstarfa, íþrótta
og afþreyingar eru fjölmargir.
Vesturbyggð leitar að einstaklingum með tilskilda
menntun, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð,
samskiptahæﬁleika og hæfni til að sýna ábyrgð og
frumkvæði í starﬁ. Launakjör eru samkvæmt samningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands
Íslands. Við hvetjum jafnt konur og karla til að sækja
um og koma vestur.
Umsóknarfrestur er til og með
27. maí 2019.
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Sérfræðingur á skrifstofu
heilbrigðisþjónustu.
Skrifstofa heilbrigðisþjónustu annast verkefni sem varða skipulag
heilbrigðisþjónustu, sérhæﬁngu og verkaskiptingu þjónustuaðila.
Einnig eru á hennar sviði sjúkrahús, heilbrigðisstofnanir, heilsugæsla,
heilbrigðisþjónusta utan stofnana, hjúkrunar- og dvalarheimili,
læknisfræðileg endurhæﬁng og sjúkratryggingar.
Starﬁð felst meðal annars í að fylgja eftir uppbyggingu nýrra
hjúkrunarheimila, viðbygginga og viðhaldsframkvæmda á
heilbrigðisstofnunum þar með talið undirbúning, áætlunargerð,
samningagerð og eftirfylgni vegna framkvæmda í samstarﬁ við m.a.
Framkvæmdasýslu ríkisins og Ríkiseignir. Í starﬁnu felast einnig
samskipti við framkvæmda-, eftirlits- og rekstraraðila hjúkrunarheimila
auk annarra verkefna sem falla undir málefnasviðið.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í verkfræði, arkitektúr, byggingarfræði eða
byggingatæknifræði eða önnur sambærileg menntun.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
• Þekking á sviði áætlanagerðar, stefnumótunar og markmiðasetningar.
• Þekking á greiningarvinnu og kunnátta í að miðla upplýsingum með
skýrum hætti.
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, auk hæfni
til að taka virkan þátt í teymisvinnu.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Gott vald á íslensku og ensku, önnur tungumálakunnátta er kostur.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverﬁ
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Upplýsingar
um starﬁð veita Elsa B. Friðﬁnnsdóttir, skrifstofustjóri (elsa.
fridﬁnnsdottir@hrn.is) og Sveinn Bragason, sérfræðingur (sveinn.
bragason@hrn.is) í síma 545 8700. Um launakjör fer samkvæmt
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins
og fjármála- og efnahagsráðherra. Áhugasamir einstaklingar, án tillits
til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til 11. júní 2019. Umsóknum skal skila rafrænt á
Starfatorgi – starfatorg.is. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
hæfni viðkomandi til að gegna starﬁnu. Umsóknir geta gilt í sex mánuði
frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996,
um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Heilbrigðisráðuneytið 17. maí 2019
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Kennari
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða
dönskukennara fyrir skólaárið 2019-2020. Um
er að ræða 50% stöðu á haustönn og 100%
stöðu á vorönn.
Hæfnikröfur:
x Háskólapróf í dönsku.
x Kennslufræði erlendra tungumála.
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 24. maí og skal senda
umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
gunninga@verslo.is
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.

Framhaldsskólakennarar, 2 stöður
Menntaskólinn í Kópavogi auglýsir eftir framhaldsskólakennurum
til kennslu í félagsfræði og tölvufræði. Um er að ræða fulla stöðu
í hvorri grein. Kennsla í félagsfræði er vegna aﬂeysingar í eitt ár.
Nauðsynlegt er að umsækjendur haﬁ lokið háskólanámi í
kennslugrein sem auglýst er og námi til kennsluréttindi á
framhaldsskólastigi. Umsækjendur þurfa einnig að hafa góða
almenna tölvukunnáttu, vera skipulagðir og hafa færni í mannlegum samskiptum. Þá er góð íslenskukunnátta nauðsynleg.
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Margrét Friðriksdóttir
skólameistari margret.fridriksdottir@mk.is og Helgi Kristjánsson
aðstoðarskólameistari helgi.kristjansson@mk.is og í síma 594
4000.
Sótt er um störﬁn á starfatorgi eða í netfang skólameistara
og skulu afrit prófskírteina og starfsferilskrá fylgja umsókn.
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní n.k. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og KÍ.
Nánari upplýsingar um stofnunina er að ﬁnna á www.mk.is.
Skólameistari

Ef þú ert með rétta
Z[HYÄó¶LY\T]PóTLó
Yt[[\THUULZRQ\UH

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

capacent.is

O R F L Í F TÆ K N I L E I TA R A Ð K Y N N I N G A R F U L LT R Ú A
G R Æ N N A R S M I Ð J U Í G R I N D AV Í K ( 5 0 % S TA R F )
ORF Líftækni hf. opnar gestastofu Grænu Smiðjunnar í Grindavík 15. júní n.k., þar sem gestir fá
að kynnast starfsemi gróðurhússins og BIOEFFECT vörum félagsins. Því leitum við að drífandi,
skemmtilegum og skipulögðum einstaklingi til að hjálpa okkur að byggja upp fyrsta flokks
upplifun fyrir gesti okkar.

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast send í gegnum heimasíðuna Alfreð
(www.alfred.is) fyrir dagslok 26. maí 2019.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Magnúsdóttir í síma 591-1590.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.
N Á N A R U M O R F L Í F TÆ K N I
ORF Líftækni er íslenskt þekkingarfyrirtæki sem framleiðir vörur sem
byggja á lífvísindum, m.a. BIOEFFECT húvörur sem seldar eru á
Íslandi og erlendis og hafa fengið ýmsar viðurkenningar fyrir virkni
sína og hreinleika. Hjá ORF Líftækni starfar breið flóra fólks, með
fjölbreyttan bakgrunn, reynslu og þekkingu og fyrirtækið leitast við
að vera eftirsóknarverður vinnustaður fyrir jafnt karla sem konur.

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

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.
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HELSTU VERKEFNI
•

Uppbygging á starfsemi gestastofunnar

•

Kynna og selja ferðir í gróðurhúsið

•

Kynna og selja BIOEFFECT húðvörur félagsins

•

Sýna framúrskarandi gestrisni

•

Tryggja fallega framsetningu á vörum í gestastofunni

•

Gæta þess að gestastofan sé snyrtileg

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR
•

Menntun sem nýtist í starfi

•

Gott vald á íslensku og ensku (fleiri tungumál eru kostur)

•

Lipurð í mannlegum samskiptum

•

Reynsla af kynningarstarfi (leiklistarreynsla kostur)

•

Þjónustulund

•

Reynsla af sölu- og þjónustustörfum

•

Þekking á NAV bókhaldskerfinu kostur

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

Félagsmálaráðuneytið auglýsir
til umsóknar þrjár lausar stöður

Vélavörður
Dögun ehf. leitar að vélaverði á Dag SK 17.

Stöðurnar sem um ræðir eru staða sérfræðings á skrifstofu barna- og
fjölskyldumála, lögfræðings á skrifstofu húsnæðis- og lífeyrismála og
lögfræðings á skrifstofu vinnumarkaðar og starfsendurhæﬁngar.
Hlutverk skrifstofanna er að undirbyggja stefnumarkandi ákvarðanir
ráðherra og hafa heildarsýn yﬁr þau verkefni sem skrifstofunum er
falið.
Um er að ræða mjög áhugaverð og fjölbreytt störf í krefjandi
starfsumhverﬁ þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.

Leitað er að aðila með réttindi(750 kw). Reynsla af togveiðum
æskileg. Aﬂeysingar í nokkra túra eða fast fram á haustið.
Þarf að geta byrjað strax.
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn, með upplýsingum
um menntun og fyrri störf, með tölvupósti til: oskar@dogun.is
og/eða olafur@reyktal.is.
Nánari upplýsingar veitir Óskar Garðarsson í síma 892-1586.
Dögun ehf. var stofnað árið 1983. Fyrirtækið stundar
rækjuvinnslu og útgerð, og er með aðsetur á Sauðárkróki.

Starf sérfræðings hjá skrifstofu barna- og fjölskyldumála
í félagsmálaráðuneytinu.
Félagsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings í
100% stöðu á skrifstofu barna- og fjölskyldumála. Skrifstofan fer meðal
annars með málefni félagsþjónustu og barnaverndar, málefni fatlaðra,
aldraðra og ﬂóttamanna.
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga og reynslu af málefnum
barna og félagsþjónustu og er tilbúinn að takast á við krefjandi,
áhugaverð og fjölbreytt verkefni þar sem reynir á öguð vinnubrögð,
ábyrgð og sjálfstæði.

Forstöðumaður á
búsetusviði Akureyrarbæjar

Starf lögfræðings á skrifstofu húsnæðis- og lífeyrismála.
Félagsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings á
skrifstofu húsnæðis- og lífeyrismála.
Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við krefjandi,
áhugaverð og fjölbreytt verkefni á sviði húsnæðis- og mannvirkjamála
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.
Helstu verkefni tengjast löggjöf um mannvirki og byggingarmál,
húsnæðismál, húsnæðisbætur, sérstakan húsnæðisstuðning
sveitarfélaga, almennar íbúðir, félagslegt íbúðarhúsnæði, stuðning
við íbúðarkaup, húsaleigumál, frístundabyggð, fjöleignarhús,
húsnæðissjálfseignarstofnanir, húsnæðissamvinnufélög og
byggingarsamvinnufélög. Starﬁð felst meðal annars í stefnumótun,
gerð lagafrumvarpa og reglugerða, þátttöku í nefndarstörfum,
verkefnisstjórn, svörun erinda, skýrslugerð, samráði og samstarﬁ
við önnur ráðuneyti, stofnanir, Alþingi, sveitarfélög, samtök aðila
vinnumarkaðarins og aðra hagsmunaaðila á sviði húsnæðis- og
mannvirkjamála.

Starf lögfræðings á skrifstofu vinnumarkaðar og
starfsendurhæﬁngar.
Félagsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings
á skrifstofu vinnumarkaðar og starfsendurhæﬁngar. Meginhlutverk
skrifstofunnar er að taka þátt í mótun stefnu stjórnvalda á málefnasviði
skrifstofunnar. Enn fremur er skrifstofunni ætlað að hafa yﬁrsýn yﬁr
framkvæmd stefnu stjórnvalda og fylgja henni eftir, meðal annars með
gerð lagafrumvarpa, þingsályktunartillagna og reglugerða sem og með
þátttöku í nefndarstörfum innanlands og erlendis. Lögð er áhersla
á gott samráð og samstarf við stofnanir sem starfa á málefnasviði
skrifstofunnar, svo sem Vinnumálastofnun og Vinnueftirlit ríkisins, sem
og Alþingi og ýmsa hagsmunaaðila.
Leitað er eftir einstaklingi sem er reiðubúinn að takast á við
krefjandi, áhugaverð og fjölbreytt verkefni á sviði vinnumarkaðar og
starfsendurhæﬁngar þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og
sjálfstæði í starﬁ. Um er að ræða fullt starf.
Helstu verkefni tengjast löggjöf á málefnasviði skrifstofunnar,
svo sem um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum,
atvinnuleysistryggingar, vinnumarkaðsaðgerðir, atvinnuréttindi
útlendinga, Ábyrgðasjóð launa og fæðingar- og foreldraorlof.
Félagsmálaráðuneytið, 17. maí 2019
Umsóknarfrestur er til 3. júní 2019.
Æskilegt er að umsækjendur geti
haﬁð störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um störﬁn
má ﬁnna á starfatorgi
Stjórnarráðsins, www.starfatorg.is

Búsetusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða forstöðumann
í fullt starf. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf frá og
með 15. ágúst eða eftir nánara samkomulagi.
Næsti yﬁrmaður er sviðsstjóri búsetusviðs Akureyrar.
Auglýst er eftir kraftmiklum stjórnanda til að reka búsetuþjónustu fyrir fólk með verulegar fatlanir.
Búsetusvið Akureyrarbæjar sér um að veita fólki fjölbreytta
þjónustu sem miðar að því að styðja við sjálfstæða búsetu
þess og skapa því aðstæður til að lifa sem eðlilegustu líﬁ
á heimili sínu sem og utan, þrátt fyrir skerðingu á færni og
breytingum á högum sem kunna að vera samfara hækkandi
aldri, fötlun eða veikindum.
Búsetusvið vinnur eftir hugmyndafræði valdeﬂingar og
þjónandi leiðsagnar. Ætlast er til þess að forstöðumaður
tileinki sér og haﬁ forystu um kennslu og eftirfylgd með þeim
hugmyndafræðum sem búsetusvið vinnur eftir á hverjum
tíma.
Helstu verkefni:
• Stjórnun, áætlanagerð, rekstur og samhæﬁng.
• Ber ábyrgð á þjónustueiningum, innra starﬁ, starfsmannamálum og samskiptum við aðstandendur og samstarfsaðila.
• Ber ábyrgð á starfs-, þjónustu- og rekstraráætlunum
eininganna og veitir leiðsögn og ráðgjöf til þjónustunotenda og starfsmanna.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Umsækjandi þarf að hafa lokið BA námi í þroskaþjálfafræðum eða hafa háskólapróf á sviði félags-, heilbrigðiseða menntavísinda
• Reynsla og þekking í faglegri og rekstrarlegri stjórnun,
áætlanagerð, rekstri, starfsmannahaldi og daglegri
stjórnun er æskileg.
• Viðkomandi þarf að hafa góða vitund fyrir sjálfum sér,
ríka ábyrgðartilﬁnningu,
• Vera tilbúinn til að tileinka sér nýjar hugmyndir og hafa
metnað í starﬁ.
• Kraﬁst er að minnsta kosti tveggja ára reynslu af starﬁ
með fólki með þroskahömlun og krefjandi hegðun.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor
og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans
samrýmist starﬁnu.
Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2019
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Iðnaðarmenn
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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.
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.

Heilbrigðisþjónusta

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.
Umsóknarfrestur er til 31. maí og skulu umsóknir sendar rafrænt á
netfangið elias@langanesbyggd.is
Við hlökkum til að heyra frá þér!
Nánari upplýsingar um starfið veita:
Elías Pétursson, sveitarstjóri í síma 4681220 eða 8920989, netfang:
elias@langanesbyggd.is
Gunnar Gíslason, ráðgjafi í síma 8921453, netfang: gg@akmennt.is

Veitingastaðir

Sérfræðingur við verkefnið
Skólar á grænni grein
Grænfánaverkefni Landverndar
Landvernd óskar eftir að ráða sérfræðing við verkefnið Skólar
á grænni grein - Grænfánaverkefnið. Verkefnið er alþjóðlegt
menntaverkefni um umhverﬁsmál og sjálfbærni sem rekið er í hátt í
200 skólum á öllum skólastigum á Íslandi. Um er að ræða 75% stöðu
frá 1. september 2019 með möguleika á aukningu á árinu 2020.

Kennsla

Ítarlegri upplýsingar um starﬁð má ﬁnna á heimasíðu Landverndar,
landvernd.is.
Umsókn og frestur
Umsókn þarf að fylgja ferilskrá og greinagerð þar sem ástæða
umsóknar eru útlistuð, hæfni viðkomandi til að gegna starﬁnu er
lýst ásamt upplýsingum um tvo meðmælendur. Umsóknir skulu
sendar á caitlin@landvernd.is merktar „Grænfánaumsókn“.
Umsóknarfrestur er til 1. júní 2019

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Verðkönnun
Nýr vefur Seltjarnarnesbæjar
Seltjarnarnesbær hyggst endurnýja ytri vef sinn
og óskar nú eftir verðupplýsingum frá fagaðilum
í hönnun, smíði og uppsetningu á nýjum vef
bæjarins og helstu undirstofnunum hans.
Kostnaðaráætlun skal byggja á fyrirliggjandi
kröfulýsingu sem unnin hefur verið.
Áhugasamir þátttakendur óski eftir gögnum með
tölvupósti á maria.b.oskarsdottir@seltjarnarnes.is
sem jafnframt veitir nánari upplýsingar.
Verðupplýsingum skal skilað inn í síðasta lagi
þriðjudaginn 21. maí 2019
Seltjarnarnesbær áskilur sér rétt til að semja
við hvern þann aðila sem bærinn telur uppfylla
best kröfurnar eða hafna öllum.

Nánari upplýsingar veitir
Katrín Magnúsdóttir
verkefnisstjóri
Skóla á grænni grein,
katrin@landvernd.is, s. 552-5242.
seltjarnarnes.is
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Auglýsing um
skipulagsmál í
Hveragerði

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi
miðbæjarsvæðis, lystigarðsins Fossﬂöt og
athafnasvæðis við Vorsabæ í Hveragerði.
Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 9. maí 2019
eftirfarandi breytingar á deiliskipulagi:

Breyting á deiliskipulagi Miðbæjarsvæðis.
Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Hverasvæðinu,
Bláskógum, Hverahlíð, Lystigarðinum Fossﬂöt, Reykjamörk,
Fljótsmörk og lóðunum Breiðumörk 23 og Hveramörk
12. Breytingarsvæðið nær til lóða austan Breiðumerkur
og lóðarinnar Breiðamörk 25. Deiliskipulagsbreytingin
felur m.a. í sér stækkun á deiliskipulagssvæðinu, lokun
Skólamerkur og nýja og breytta byggingarreiti.

Breyting á deiliskipulagi Lystigarðsins Fossﬂöt.
Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Skólamörk,
Breiðumörk, Reykjamörk og Varmá. Deiliskipulagsbreytingin felur í sér breytingu á deiliskipulagsmörkum svæðisins og nýjar gönguleiðir næst grunnskólanum.

Breyting á deiliskipulagi athafnasvæðis við
Vorsabæ, sunnan Suðurlandsvegar.
Deiliskipulagssvæðið afmarkast af landinu Öxnalækur,
fyrirhuguðum tengivegi, helgunarsvæði Búrfellslínu 2 og
lóð skólphreinsistöðvar Hveragerðisbæjar. Deiliskipulagsbreytingin felur m.a. í sér stækkun athafnasvæðisins til
suðvesturs, nýja aðkomuleið að Öxnalæk og breytingar á
legu göngu-, hjóla og reiðstíga.
Deiliskipulagsbreytingar þessar hafa hlotið meðferð skv.
1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

ÚTBOÐ
RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 19007
,MXEZIMXE RARIK ʧ ,SVREƼVM 
Lagning stofnpípu frá Hoffelli
og a K]nHistʯ RARIK á Hʯfn
Útboðsgögn er hægt að sækja
án greiðslu á vef RARIK
www.rarik.is/utbod-i-gangi
frá og með mánudeginum
20. maí 2019.
Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK,
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir
kl. 14:00, þriðjudaginn 11. júní 2019.
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist
þeirra bjóðenda, sem óska að
vera viðstaddir.

+DIQDUEDNNLXWDQ.OHSSV
<ILUERèVIUiJDQJXU

Verkið felst í yfirborðsfrágangi á 100 m breiðum og 400
m löngum nýjum hafnarbakka við farmstöð Eimskipa.
Verkinu er skipt upp í þrjá áfanga. Verklok fyrsta áfanga
er 2. ágúst 2019 en lokaskil eru 25. október 2019
Efnisskipta þarf á hluta svæðis og fylla með
bögglabergi. Jafna þarf 25 cm lag af púkkmulningi,
hækka niðurföll, brunna og loka. Á hluta bakkans þarf
að leggja malbiksundirlag áður en bakkinn er allur
malbikaður með 6 cm þykku lagi.

Umfang verks:
x Gröftur og fylling
x Púkkmulningur
x Malbik, 6 cm þykkt

5.100 m3
42.000 m2
43.000 m2

Útboðsgögnin verða afhent á rafrænu formi
endurgjaldslaust hjá Hnit verkfræðistofu. Hafa skal
samband við skiptiborð í s:5700500 eða í póstfang
hallvardur@hnit.is frá og með ìULèMXGHJLQXP 
PDt n.k. kl 10:00.
Tilboðum skal skila til Skrifstofu Faxaflóahafna sf. ,
Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík fyrir NOXNNDQ 
ILPPWXGDJLQQ  M~Qt  Tilboð verða opnuð á
sama stað og tíma.

Innkaupadeild

Samstæða
Orkuveitu Reykjavíkur

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

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 19011
,MXEZIMXE RARIK ʧ ,SVREƼVM 
(PYVʴQM SK XIRKMLʱW 
7QʧM SK YTTWIXRMRK
Útboðsgögn er hægt að sækja
án greiðslu á vef RARIK
www.rarik.is/utbod-i-gangi
frá og með mánudeginum
20. maí 2019.
Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK,
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir
kl. 14:00, þriðjudaginn 4. júní 2019.
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist
þeirra bjóðenda, sem óska að
vera viðstaddir.

Sími 528 9000

hagvangur.is

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

ÚTBOÐ



Ertu að leita að sérfræðingi?

• Úlfarsárdalur - Yﬁrborðsfrágangur 2019,
útboð nr. 14555

utbodsvefur.is
Sími 528 9000 • www.rarik.is

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

• Úlfarsáraldur 3. áfangi. Leirtjörn – yﬁrborðsfrágangur, útboð 14553.

Allar auglýsingar vegna
innkaupaferla eru birtar á

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

BBBBBBBBBB ÒWERè BBBBBBBBBBB

• Endurnýjun gönguleiða 2019 – útboð 1,
útboð nr. 14482.

•

www.rarik.is

Útboð
vegna stækkunar og breytinga á leikskólanum
Álfheimum á Selfossi 2019-2020
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í framkvæmdir
vegna stækkunar og breytinga á leikskólanum Álfheimum á
Selfossi í samræmi við útboðsgögn. Fyrirhugað er að byggja
við leikskólann, eina byggingu á einni hæð, til norðurs sem
hýsa á starfsmannaðastöðu. Auk þessa eru fyrirhugaðar
breytingar á núverandi húsnæði leikskólans. Framkvæmdatími
er fyrirhugaður frá júní 2019 til ágúst 2020.
Núverandi húsnæði leikskólans er 518,7 m2 að stærð.
Stærð viðbyggingar er áætluð 109,4 m2.
Útboðsgögn verða afhent á stafrænu formi (.pdf) með
tölvupósti frá og með 14. maí 2019. Beiðnir um afhendingu
útboðsgagna skulu sendar á netfangið utbod.sudurland@
eﬂa.is þar sem fram koma upplýsingar um nafn, netfang og
símanúmer bjóðanda auk upplýsinga um tengilið. Tilboðum
skal skilað eigi síðar en 12. júní 2019 kl. 11:00 á skrifstofu Eﬂu
verkfræðistofu ehf., Austurvegi 1-5 á Selfossi þar sem þau
verða opnuð.
Sveitarfélagið Árborg

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Sunnusmári 16 – 22

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 19. maí frá kl. 14:00 - 16:00

Glæsilegar íbúðir í tveimur 6 hæða fjölbýlishúsum m. lyftu við
Sunnusmára 16-18 og 20-22. Alls er um að ræða 76 fjölbreyttar
íbúðir, 2ja 3ja og 4ra herbergja. Íbúðirnar eru í hagkvæmum
stærðum allt frá 44 fm upp í 125 fm og allt þar á milli.
Flestum íbúðum fylgir stæði í bílgeymslu með hleðslustæði.

Íbúðirnar eru staðsettar í nýjasta hluta Smárans í Kópavogi
VHPHUQ¼W¯PDOHJWRJDIDUYHOVNLSXODJWERUJDUKYHUˋÀD²DQ
sem stutt er í þjónustu og verslanir s.s. Smáralind, heilsugæslu,
skóla og íþróttaaðstöðu ásamt því sem aðgengi að stofnbrautum og þjónustu almennisvagna er afar auðveld.
Íbúðir eru búnar nýjustu snjalllausnum sem miða að hagkvæmni og þægindum. Snjallsímastýrður mynddyrasími,
KLWDVW¿ULQJDURJPDUJWˌHLUD
KYHUˋQXYHU²DHLQQLJKOH²VOXVW¸²YDURJGHLOLE¯ODUDXNÀHVV
VHPVRUSKLU²DRJˌRNNXQYHU²XUPH²Q¿MXRJEHWUDVQL²L
Íbúðum er skilað fullbúnum

Verð frá: 35,4

milljónir

WDUOHJDUXSSO¿VLQJDUP£ˋQQD£ www.201.is

Nánari upplýsingar veita:

Jón Rafn Valdimarsson Þórhallur Biering
Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
5520
Sími: 896 8232
Sími: 775 1515
jon@miklaborg.is
thorhallurb@miklaborg.is jko@miklaborg.is
Sími: 695

Með þér alla leið

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
1178
atli@miklaborg.is

Sími: 899

Friðrik Þ. Stefánsson

hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616

1313
fridrik@miklaborg.is

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

10 ÍBÚÐIR SELDAR

ÚTSÝNISÍBÚÐIR URRIÐAHOLTI

Þú ert ráðin/n!

OPIÐ HÚS laugardaginn 18. maí kl. 13:00-14:00
Herbergi: 2ja – 5

Stærð: 68,4m2 – 166m2

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum

2JA HERB. ÍBÚÐIRNAR ERU UPPSELDAR EN EIN 3JA HERB. EFTIR
Hringið og fáið frekari upplýsingar og bókið skoðun:
S: 893 4416 og 837 8889.

www.fastradningar.is

Jóhanna Kristín
fasteignasali
837 8889

FAST

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

S í ð a n

1 9 9 5

Allir þurfa þak yfir höfuðið

Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og
leigumiðlari

896 5222

Heiðar
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali B.Sc

693 3356

Árni Ólafur
fasteignasali
893 4416

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Ráðningar

Ingólfur Geir
Gissurarson

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.

Margrét
Úlfar Freyr
Sigurgeirsdóttir Jóhansson

Herdís Valb.
Hölludóttir

588 4477

694 6166

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

Lögfræðingur Hdl.
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla

692 6906

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

893 4718

Job.is

Sturla
Pétursson

Anna F.
Gunnarsdóttir

899 9083

892-8778

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Snorri
Snorrason

Löggiltur
fasteignasali
Útibú *ȡHP*QTPCƒT K

895-2115

Sumar / heilsárshús. Nú er tíminn. 30 ára reynsla við sölu á sumarhúsum, mjög góður söluárangur undanfarið. Notum fullkominn dróna til að ná
frammúrskarandi myndum. Haﬁð samband ef þið eruð í söluhugleiðingum: Ingólfur Gissurarson lg.fs. síðan 1989. Sími:896-5222 ingolfur@valholl.is

VAÐNES – GRÍMSNES.

BIRKIHRAUN VIÐ BIFRÖST – BORGARFIRÐI

Glæsilegt heilsárshús á frábærum stað við Borgarhólsbraut ásamt
gestahúsi og litlu baðhúsi, alls 82 fm. Húsið allt nýlega endurnýjað,
3 svefnh. + gestahúsið. Hitaveita, gólfhiti, heitur nuddpottur, vandaðar eikarinnréttingar, útsýni á Hvítá og Ingólfsfjall. Verð 33,8 millj.

)NUKNGIVPȦNGIVHOJȣUȍGKPPKJ ȍUCOVD[IIKPICTNG[ƒH[TKT
21 fm gestahúsi. 3 svefnh., hitaveita, gólfhiti, heitur pottur á nýl.
bomanit verönd. Glæsilegt útsýni: Baula, Skarðsheiði og fl. 0,5 hkt
leigulóð, lítið sumarhúsasvæði, hagstæð leiga. Verð 29,9 millj.

SKORRADALUR – INDRIÐASTAÐIR – HRÍSÁS.

EILÍFSDALUR KJÓS – FALLEGT HEILSÁRSHÚS.

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
Lögg.fasteignasali
892-8778
anna@valholl.is

Nýlegt vandað (Tékkneskt) 70 fm sumarhús á góðum veðursælum
stað rétt við Skorradalsvatn. Falleg eignarlóð öll Birkivaxin og
m.bláberjalyngi. Stór verönd kringum húsið. Kamína í stofu, 2 góð
svefnherbergi, Steypt gólfplata með hitalögn Verð 29,9 millj.

ÞÓRODDSSTAÐIR – NÝTT GLÆSIL. HEILSÁRSHÚS.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar.
Lögg.fasteignasali
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar.
Lögg.fasteignasali
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg.fasteignasali
899 9083
sturla@valholl.is

Glæsilegt nýlegt 65 fm heilsárshús skammt frá Laugavatni. Hitaveita,
gólfhiti, heitur pottur, frábært útsýni, harðviðar innréttingar, Vandaður
frágangur m.a. vönduð falleg lýsingi. Stór verönd. 1 hkt leigulóð
(leiga aðeins 65 þ.ári). Íburðarmikill húsbúnaður fylgir. Verð 32 millj.

EYRAR – EILÍFSDAL Í KJÓS.

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
Lögg.fasteignasali
892-8778
anna@valholl.is

Mjög sjarmerandi 70 fm sumarhús á frábærum stað í Eilífsdal í
Kjósinni, um 30 mín frá Rvk. Fallegar eikarinnréttingar. 2 svefnh.
og svefnloft. Góð ca 100 fm verönd, fallegt útsýni. Hitaveita er á
lóðarmörkum. 0,5 hektara gróðursæl leigulóð. Verð: 24,0 millj.

Reykjavík – Snæfellsbæ – Höfn Hornafirði

|

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
Lögg.fasteignasali
892-8778
anna@valholl.is

Mikið endurnýjað um 50 fm sumarhús á afar friðsælum stað í
Kjósinni. Álklætt hús, vel viðhaldið. Ca 2005 var m.a. Byggður
pallur, ný rotþró, tekið inn vatn og rafmagn ásamt ofnum, hitakút og
sturtuklefa, sett upp eldhúsinnr. 2 svefnherbergi. Verð: 18,0 millj.

Sími 588 4477

|
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

NÝTT Í SÖLU - OPIÐ HÚS SUNNUDAG, KL. 13.00-14.00

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

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

· 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

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 sumar 2019.
Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

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
saman efni og liti á innréttingum.
Sér bílastæði í bílageymslu með flestum íbúðum.

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

24 ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Leiðhamrar 28

Ert þú að leita að einbýlishúsi
á Seltjarnarnesi?

112 Reykjavík

Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Er með í svo kallaðri „skúffusölu“ glæsilegt
einbýlishús er 254,7 fm að stærð

OPIÐ HÚS

laugardaginn 18. maí kl. 14:00 - 15:00

Húsið hannað af Arkitektaþjónustunni sf
Tveggja hæða enda parhús
með tvöföldum bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherbergjum
Stórar svalir út úr hjónaherbergi
Einstakur garðskáli
Viðhaldslítill garður með tjörn og hrauni
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

79,9 millj.

3
3
3
3

Akurbraut 42, 260 Njarðvík

SUN

OÚÐ

Stór glæsilegt einbýlishús

K
SH
PKIIÐÐ

BOÓ

Einstaklega vel staðsett á Nesinu
Húsið byggt árið 1996
Vandað var til efnisvals og vinnu
Mjög fallegt og nýuppgert 5 herbergja einbýlishús, 158,8m2 og þar af
53,1m2 bílskúr, á góðum stað við Akurbraut í Reykjanesbæ. Húsið er á
800m2 eignarlóð. Stutt er í skóla, leikskóla og verslun.
Afhending við kaupsamning.

Nánari upplýsingar um eignina veitir
Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

Sjá nánar í sölulýsingu: https://fastko.is/soluskra/eign/443299
Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Hilmarsson löggildur fasteignasali og viðskiptafræðingur í síma 777 56 56, gunnlaugur@fastko.is
Vegna mikillar sölu vantar ﬂeiri eignir á skrá - Frítt söluverðmat

Ritarar, gjaldkerar,
þjónustufulltrúar

hagvangur.is

Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Nýjar þriggja og fjögurra herbergja íbúðir
Laugardaginn 18. maí frá 13:00-14:00
Sunnudaginn 19. maí frá 13:00-14:00

.S¤ZPSLN[Uû[[m[[HxIóHMQSIûSPTLóS`M[\x]PUZ¤S\O]LYÄx.HYóHI¤
Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 63.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.
Guðbjörg Guðmundsdóttir
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@manalind.is
sími: 899 5533

Thelma Víglundsdóttir,
löggiltur fasteignasali
thelma@manalind.is
sími: 860 4700

www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020

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

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi

Ása Þöll Ragnarsdóttir
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.

ÁLFKONUHVARF 53 - 203 KÓP

Siggi Fannar
Löggiltur fast.

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900

ÁLFKONUHVARF 45 – 203 KÓP

GRANDAVEGUR 42.A – 107 RVK
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Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.
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OPIÐ HÚS SUNNUDAG 19. MAÍ kl 14.00 - 14
14:30
30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.MAÍ KL.14.30-15.00

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 19.MAÍ KL.14.00-14.30
14 30

-Björt 127.7fm íbúð á efstu hæð í snyrtilegu lyftuhúsi
-Þrjú svefnherb. - opin stofa og eldhús
-Stæði í bílageymslu
- Mikið útsýni af svölum.
-Rúmgóð geymsla
LAUS FLJÓTLEGA
V. 55,7 millj.

-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.

-Glæsileg 130.8 fm endaíbúð m/ tvennum svölum
-Vandaðar innréttingar og gólfefni í íbúð
-Tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi
-Gluggar eru á 3 vegu, báðar svalir lokaðar alls 35.1 fm
-Stæði í bílgeymslu, lyfta og sérgeymsla
EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA
V. 84,9 millj.

Nadia, s. 6925002

Sveinn s. 6900.820

STÚFHOLT 1 – 105 RVK

GAUKSHÓLAR 2 – 111 RVK
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Sveinn s. 6900.820

KINNARGATA 15 – 210 GBR
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BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 19. MAÍ FRÁ KL.14.00 – 14.30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 19. MAÍ FRÁ KL.15.00
L 15 00 – 115.30
5 30

-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. 49,9 millj.

-Opin og björt 169,8 fm 3ja herb íbúð á 7. og 8. Hæð.
-Tvær lyftur eru í sameign og bílskúr fylgir íbúð.
-Tvennar svalir, stórar til suðurs og minni til norðurs.
-Stutt í alla þjónustu.
V.58,9 millj.

-Opið og bjart tvíbýli á tveim hæðum 196,4 fm.
-Aukaíbúð á neðri hæð með sérinngangi.
-Innangengt úr bílskúr í íbúðarrými.
-Granít steinn á stiga og marmari á baðherbergi.
V. 92,2 millj.

Sveinn s. 6900.820

VESTURGATA 7 – 101 RVK

Eggert s.690-1472

MELÁS 9, 210 GBÆ -TVÆR ÍBÚÐIR

S

IÐ
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Eggert s.690-1472

ARNARÁS 1, 210 GARÐABÆ
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OPIÐ HÚS SUNNUDAG 19. MAÍ frá kl.16.00 – 16.30

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 18. MAÍ KL 16:00-16:30

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 18. MAÍ KL 17:00-17:30

-Björt og opin 70,9 fm 2ja herb íbúð.
-Svalalokun á hluta svala.
-Læknisþjónusta á jarðhæð.
-Stórt bjart sameignarrými og lokaður garður.
V.32,9 millj.

-Tvær aðskildar eignir, mikið endurbættar jafnt innan sem utan.
-148,2 fm efri sérhæð með bílskúr, þrjú svefnherbergi.
-96,1 fm neðri sérhæð, tvö svefnherbergi og útgengt í suðurgarð.
-Frábær staðsetning í barnvænu hverﬁ, stutt í þjónustu.
Verð 69,9 og 49,9 millj.

-113,1 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í litlu fjölbýli.
-Rúmgóð stofa og borðstofa, útgengt á suðursvalir.
-Tvö svefnherbergi, rúmgott og bjart eldhús og baðherbergi með glugga.
-Þvottahús með glugga innan íbúðar og geymsla í sameign.
-Frábær staðsetning í barnvænu hverﬁ, stutt í þjónustu.
-Efri hæð til vinstri
Verð 51,9 millj.
Þórey, s. 663 2300

Eggert s.690-1472

Þórey, s. 663 2300

HOLTSVEGUR 29 (ÍB 301), 210 GBÆ

VALLARKÓR 2.A – 203 KÓP
UN
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AUSTURBERG 12 – 111 RVK
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OPIÐ HÚS MÁNUDAG 20. MAÍ KL 17:00-17:30

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 22.MAÍ 17:30-18:00

-153,9 fm íbúð. Stæði í bílag. (tengi f. rafmagnshleðslu), góð geymsla.
-Rúmgóð stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými, útgengt á stórar svalir.
-Þrjú svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi og þvottahús.
-Lítið fjölbýli með lyftu, snyrtileg sameign og stórar sameiginlegar þaksvalir.
-Frábær staðsetning í Urriðaholti. Stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
-Íbúðin getur verið laus mjög ﬂjótlega.
Verð 79,9 millj.
Þórey, s. 663 2300

- 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 2014-2015.
- Gott skipulag og frábær staðsetning.
V.42,9 millj.

- 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 verslanir og helstu þjónustu.
V.36,9 millj.

Siggi Fannar s. 897-5930

Siggi Fannar s. 897-5930

OPIÐ HÚS

19. maí 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS

20. maí 17:30 – 18:00

Frakkastígur 17

Ástu-Sólliljugata 34

101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 42 fm

270 MOSFELLSBÆR
FJÖLBÝLI

HERB:

2

STÆRÐ: 182 fm

Góð tveggja herbergja risíbúð með sérinngangi
við Frakkastíg 17 í miðbæ Reykjavíkur.

Heyrumst

Gunnar 699 3702

4

Hannes 699 5008

74.900.000

Löggiltur fasteignasali

19. maí 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS

20. maí 17:30 – 18:00

Heiðargerði 22

Hæðarbyggð 4

108 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 165 fm

HERB:

Heyrumst

32.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

RAÐHÚS

Mjög glæsilegt og nýtt endaraðhús með bílskúr. Hús
klætt að utan með áltré gluggum og er því mjög viðhaldslítið. Mikil lofthæð á efri hæð, mjög bjart, stórir gluggar,
granítborðplötur frá Rein, eikarparket.

210 GARÐABÆR
EINBÝLI

HERB:

STÆRÐ: 300 fm

6

EINBÝLI

HERB:

8

Fallegt og vel staðsett einbýlishús með
aukaíbúð ásamt tvöföldum bílskúr. Húsið er á tveimur
hæðum, fallegur viðhaldslítill afgirtur garður, stór timburverönd, 20fm sólskáli.

Endurnýjað og glæsilegt einbýlishús með 35 fm
bílskúr(möguleiki á að útbúa auka íbúð í bílskúr,
lagnir til staðar). Húsið er meira og minna
endurnýjað árið 2016 og 2018.
Heyrumst

Heyrumst

Hannes 699 5008

Hannes 699 5008

74.900.000

Löggiltur fasteignasali

110.000.000

Löggiltur fasteignasali

7YHJJMDWLOƬPP
herbergja íbúðir.

• Bílastæði í upphituðum bílakjallara
I\lJir ƮHstum íbÕðum
• )ullkl¼raðar íbÕðir mHð JÎlIHIQum
íssk¼p RJ uppÙYRttaYÄl
• 0jÑJ JRtt skipulaJ

9Hrð Ir¼  millj kr
 tilbÕQar til aIhHQGiQJar

• 0\QGG\rasíma RJ hita stØrt
mHð sQjallsíma
• +ÕsiQ Hru klæGG að utaQ RJ mHð
¼ltrÄ JluJJum
• 'Hilibílar í hYHrƬQu

• <Ƭr  YHrslaQir í JÑQJuIæri
• +lHðslustÑðYar I\rir raIbíla
• /HiksYæði RJ RpQir Jarðar
• 6kÎlar RJ lHikskÎlar í JÑQJuIjarlæJð
• 8pphitaðar JaQJstÄttir

Sunnusmári 24-28

Sunnusmári 24-28

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

699 5008

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Sunnusmári 24-28

Sunnusmári 24-28

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 ´PPKHUEHUJMDtE~ßiKß
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

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Leirutröð 3

Akrasel 3

301 HVALFJARÐARSVEIT

109 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 98,4 fm

SUMARHÚS

HERB:

4

Heilsárs sumarhús á steyptum grunni í skipulagðri frístundarbyggð. Húsið er á 6.063 ferm.
eignarlóð við Grunnafjörð í Hvalfjarðarsveit
(gömlu Leirársveit). Heitur pottur.
Heyrumst

STÆRÐ: 446,2 fm

BÓKIÐ SKOÐUN

Boðaþing 2
203 KÓPAVOGUR
EINBÝLI

HERB:

11

STÆRÐ: 144,2 fm

Afar vandað, talsvert endurnýjað og glæsilegt einbýlishús
með tvöföldum bílskúr staðsett innst í botnlanga. Húsið
er upphaµega teiknað af Kjartani Sveinssyni en var
stækkuð árið 2000.

Heyrumst

Halldór 618 9999

33.900.000

Löggiltur fasteignasali

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Glæsilega endaíbúð á efstu hæð ásamt 2
stæðum í bílageymslu í vönduðu fjölbýlishúsi að
Boðaþingi 2. Fallegt útsýni, 3,3 m lofthæð og
26 fm þaksvalir.
Heyrumst

Helga 822 2123

Stefán 892 9966

129.000.000

Löggiltur fasteignasali

69.500.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

19. maí 14:00 – 14:30

Vogatunga 20-22
270 MOSFELLSBÆ
STÆRÐ: 236,7 fm

RAÐHÚS

HERB:

6

Vel staðsett og vönduð raðhús með fallegu útsýni. Innbyggður bílskúr, ´mm svefnherbergi og tvö baðherbergi
með sturtu. Húsin eru staðsett í nýlegu fjölskylduvænu
hver´ í Mosfellsbænum. Afhent á bstigi 5.

Heyrumst

Stefán 892 9966

62.900.000

Sölufulltrtúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

Vogatunga 111

19. maí 13:00 – 13:30

270 MOSFELLSBÆ
STÆRÐ: 236,7 fm

RAÐHÚS

HERB:

6

LIND fasteignasala kynnir:

TIl sýnis fullbúið hús.
Til afhendingar við kaupsamning.
Afhendist fullbúin að innan og utan.
Verð 78,9 m.
Einnig til sölu hús sem afhendast á
byggingastigi 5. Verð 62,9-64,9 m
og til afhendingar júní-ágúst 2019.
Aðeins 5 hús eftir.

Skúlagata 20
101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 70,8 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 2-3

Falleg og vel skipulögð íbúð í snyrtilegu fjölbýli fyrir 60
ára og eldri. Fallegt útsýni til norðurs. Útgengi úr stofu
á svalir með svalalokun. Húsvörður í húsinu. Margvísleg
þjónusta á Vitatorgi á vegum Reykjavíkurborgar.

Heyrumst

Heyrumst

Lára 899 3335

Jón 777 2288

42.000.000

OPIÐ HÚS

laugardaginn 18. maí og sunnudaginn 19. maí frá kl

78.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteigansala

Löggiltur fasteignasali

15:00 – 16:00

Álalind 4-8
201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 57,7 - 147,5 fm FJÖLBÝLI HERB: 2-5

LIND fasteignasala kynnir með stolti:
Fullbúnar og vandaðar íbúðir í nýju
lyftuhúsi að Álalind 4-8. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum, innbyggðum kæliskáp og uppþvottavél, innfelld
lýsing og önnur ljós fylgja. Innréttingar
frá GKS, Span helluborð og raftæki frá
AEG. Fullb+únar sýningaríbúðir til sýnis
og sölu
2 herb- verð frá 37.9 m. Stærðir 57,779,9 fm.
3 herb - verð frá 49,9 m . Stærðir 99,9154 fm.
4 herb - verð frá 57,9 m. Stærðir 111,7165,4 fm.
5 herb - verð frá 64,9 m. Stærðir 129,9147,5 fm.

Verð frá 37.900.000
Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson
Löggiltur fasteignasali

696 1122
kristjan@fastlind.is
Heyrumst

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari
Sölufulltrúi

892 9966
stefan@fastlind.is

Ás fasteignasala er
rótgróið fyrirtæki
sem hefur veitt alla
almenna þjónustu
í fasteignaviðskiptum
frá árinu 1988.

Aron Freyr
Eiríksson
Lögg. fast.
Sími 772-7376

Björgvin Guðjónsson lögg. fast. í s: 615-1020 / bjorgvin@eignatorg.is

Tobbakot 3 - Rangárþingi ytra.
407,4 FM GISTIHÚS VIÐ STAPAHRAUN 2 Í HAFNARFIRÐI.

STAPAHRAUN 2, HAFNARFIRÐI

Um er að ræða gott 251,6 fm íbúðarhús á tveimur hæðum
byggt 1980 með innbyggðum bílskúr ásamt 106,2 fm eldra
húsi sem þarfnast uppgerðar. Húsin standa á samtals
tveggja hektara eignarlóð. Verð: 32.9 millj.
Allar nánari uppl. veitir Björgvin Guðjónsson lögg. fast. í
s: 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is
Samtals 15 gistiherbergi,
öll með sér eldhúskrók og
baðherbergi.
Eign sem býður upp á mikla
möguleika.

Skipholt 50b |105 Reykjavík | s: 510 3500 | www.eignatorg.is

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Verð 180.000.000 kr,Fjarðargötu 17 // 220 Hafnarﬁrði // Sími 520 2600 // as@as.is

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

Job.is

,MôLY[TLóYt[[HZ[HYÄó
– erum við með réttu manneskjuna
capacent.is

Lynghólar 32-38 |

210 Garðabæ

NÝJAR OG GLÆSILEGAR
SÉRHÆÐIR Á VINSÆLUM
STAÐ Í GARÐABÆ OPI
Ð
HÚS

Verð frá 69.900.000,- án gólfefna

OPIP HÚS: sunnudaginn 19. maí 15:00 - 16:00

Hrönn
Fasteignasali

692 3344 | hronn@fstorg.is

Á b. S i gur ður G unnl a ugs s on l öggi l t ur f a s t e i gna s a l i

Um er að ræða efri og neðri sérhæðir með sér inngangi að Lynghólum 32-38 í Garðabæ. Íbúðinar eru
140fm ﬁmm herbergja með tveim baðherbergjum og
skiptast í forstofu, eldhús, stofu, fjögur svefnherbergi,
tvö baðherbergi og geymslu.

•

Allar íbúðir með sérinngangi og svölum eða sérafnotarétt

•

Fullbúnar íbúðir með eða án gólfefna

•

Fjögur góð svefnherbergi

•

Tvö baðherbergi

•

Innfelld lýsing

•

Hiti í gólfum

•

Granít á borðum

•

Örstutt í skóla, íþróttaaðstöðu og þjónustu.

5ûQHYxIóPYxZS\
3`UNmZ.HYóHI¤Y

Fyrstu íbúðir
afhendast
í júní 2019

<77:,3;

<77:,3;

Ð:k3<
Ð:k3<

:xóHZ[PmMHUNPUU]Pó
3`UNmZRVTPUUxZS\

OPIÐ HÚS

-YmI¤YZ[HóZL[UPUNTPóZ]¤óPZx.HYóHI¤

LAUGARDAG KL. 13.00-14.00
18. MAÍ

+DJNYÈPDUMDMDUDRJKHUEHUJMDķEŜÐLUñHVWDUPHÐVWÈÐLķEķODJH\PVOX
EŜÐLUQDUHUXYHOVWDÐVHWWDUPLÐVYÈÐLVķ*DUÐDEÈķJŌQJXIÈULIUÀVNŉOXP
VXQGODXJķĜUŉWWDVYÈÐLRJYHUVOXQ EŜÐLUQDUDIKHQGDVWIXOOEŜQDUÀQJŉOIHIQD

SUNNUDAG KL. 13.00-14.00
19. MAÍ

Verð: TRY¶ TRY

lyngasreitur.is

Stærð: MT¶MT

5Í5(90<773ø:05.(9

/PSTHYî}Y/HMZ[LPUZZVU
-HZ[LPNUHZHSP
.:4  OPSTHY'LPNUHTPKS\UPZ

)LYNSPUK/}ST
-HZ[LPNUHZHSP
.:4 ILYNSPUK'MZ[VYNPZ

Sóltún 20

S. 896 8767

einar@egfasteignamidlun.is

www.egfasteignamiðlun.is

HÆÐARGARÐUR 33
36,9 millj.

Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

OPIÐ HÚS

FAST

sunnudag milli kl. 13 og 13:30.

Ráðningar

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í þessu vinsæla fjölbýlishúsi fyrir
63 ára og eldri á góðum stað miðsvæðis í Reykjavík. Húsið er sambyggt
félagsmiðstöð á vegum Reykjavíkurborgar og þangað er hægt að sækja
félagsstarfsemi og afþreyingu af ýmsu tagi.

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 24 ár

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.

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson
íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205

Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Sóltún 20 • Sími: 552 1400
www.fold.is • fold@fold.is

Anna Ólafía Guðnadóttir

Rakel Viðarsdóttir

viðskiptalögfr. og í
löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044

Einar Marteinsson

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Bjarklind Þór

löggildingarnemi
bjarklind@fold.is / 690-5123

íslenskufræðingur

Stýrimannastígur 8, 101 Rvk., einbýli.

Bræðraborgarstígur 5, 101 Rvk., hæð í fjórb.

Þverholt 5, 270 Mosó, 2. hæð.

OPIÐ HÚS MÁN 20/5 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS MÁN 20/5 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS MÁN 20/5 KL. 17:00-17:30.

OP

OP

IÐ

IÐ

HÚ

IÐ

S

S

Ca. 177 fm gullfallegt hús á frábærum stað í Vesturborginni. Húsið hefur verið endurinnréttað á síðustu árum og er allt hið glæsilegasta. Á hæðinni eru rúmgóðar stofur með
arni, eldhús og sjónvarpshol auk gestasnyrtingar. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi og
tvö baðherbergi. Kjallari er óinnréttaður. Húsið er stórglæsilega innréttað og öll vinna hin
vandaðasta. Opið hús mánudaginn 20. maí kl.16:30-17:00, verið velkomin.

OP
HÚ

HÚ

S

Ca. 111 fm. falleg, talsvert endurnýjuð íbúð á 3ju hæð í reisulegu húsi á frábærum stað
í Vesturborginni. Skiptist í 2-3 svefnherbergi, þar af 1 forstofuherbergi, eina til 2 stofur,
endurnýjað eldhús og baðherbergi. Parket og ﬂísar á gólfum.
Opið hús mánudaginn 20. maí kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Þverholt 5, björt, falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð í fallegu fjölbýli
í Mosfellsbæ. Parket, dúkur og ﬂísar á gólfum. Rúmgóð stofa, tvö rúmgóð svefnherbergi,
baðherbergi og þvottahús inn af því. Ágæt sér geymsla á hæð í stigahúsi. Suðursvalir.
Verð 42 millj.

Verð 51,9 millj.

Opið hús mánudaginn 20. maí kl 17:00-17:30, verið velkomin.

Markarﬂöt 57, 210 Gbæ, einbýli á einni hæð:

Kleppsvegur 62, 104 Rvk., eldri borgarar.

Dynjandisvegur 23, 801 Selfoss, heilsárshús.

OPIÐ HÚS ÞRI 21/5 KL. 17:00-17:30.

OPIÐ HÚS ÞRI 21/5 KL. 16:30-17:00

OPIÐ HÚS LAU 25/5 KL. 13:00-16:00.

OP

OP

IÐ

IÐ

HÚ

OP

IÐ

HÚ

S

S

Vandað rúmlega 200 fm. einbýlishús á einni hæð með bílskúr á frábærum stað í enda
götu. Húsið er með 4 svefnherbergjum. Það er talsvert endurnýjað, stendur hátt í götunni
og er með góðu útsýni í suður. Bílskúrinn er um 50 fm. og húsið um 150 fm. Stór lóð með
fallegum garði, góðri útiaðstöðu og heitum potti. Verð 85,9 millj.

Kleppsvegur 62, íbúð á 4. hæð (bjalla 42) fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er 75,6 fm ásamt 3,3
fm geymslu á 1. hæð, samtals 78,9 fm. Aðgangur að veislusal á 2. hæð. Eitt svefnherbergi.
Parket og dúkur á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Glæsilegt útsýni. Yﬁrbyggðar svalir í
suður. Íbúðin er laus við kaupsamning. Stutt í þjónustu á Hrafnistu. Verð 42,9 millj.

Opið hús þriðjudaginn 21. maí kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Opið hús þriðjudaginn 21. maí kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

HÚ

S

Dynjandisvegur 23: Rúmlega 100 fm. nýlegt heilsárshús á frábærum stað við Dynjandisveg,
nálægt Skálholti og Reykholti í Bláskógabyggð. Í húsinu eru þrjú góð svefnherbergi auk
óskráðs svefnrýmis í risi. Hitaveita og heitur pottur. Húsið stendur hátt með miklu útsýni
yﬁr Brúará og til fjalla. Vönduð eign á frábærum stað. Verð 37,5 millj.
Eignin verður sýnd í opnu húsi milli kl. 13:00-16:00 laugardaginn 25. maí, verið
velkomin. Upplýsingar um leiðarlýsingu og aðkomu gefur Ágúst í síma 660-8160.

Þú ﬁnnur okkur á fold.is

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Kristján Baldursson
hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

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

Bára Daníelsdóttir

Gylﬁ Jens Gylfason

Skrifstofustjóri
S: 693-1837

hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124

Garðar
Kjartansson

Sólveig
Regína Biard

Styrmir Þór
Sævarsson

Jóna Benný
Kristjánsdóttir

Gunnar
Þórisson

Einar Örn
Guðmundsson

Garðar
B. Sigurjónsson

Guðbjörg Helga
Jóhannesdóttir

Sölufulltrúi
S: 853-9779

Skjalavinnsla,
S: 869-4879

Sölufulltrúi
S: 846-6568

Lögmaður. Löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 869-8650

Viðskiptafræðingur,
Sölufulltrúi
S: 692-6226

Viðskiptafræðingur
Sölufulltrúi
S: 823-4969

Sölufulltrúi
S: 898-0255

Viðskiptafræðingur
Sölufulltrúi
S: 897-7712

SÖLUSÝNING Í DAG LAUGARDAG KL. 13:00 - 14:00

Garðar Hólm
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811

SÖLUSÝNING Á MORGUN SUNNUDAG KL. 14:00 - 14:30

46 ÍBÚÐIR Í MISMUNANDI STÆRÐUM

Aðeins 2 íbúðir eftir

Trilluvogur 1
104 Reykjavík

Boðaþing 16
203 Kópavogur

Nánari uppl. veita Styrmir Þór í síma 846-6568 styrmir@trausti.is, Guðbjörg Gerður í síma
899-5949 gudbjorg@trausti.is, Kristján í síma 867-3040 kristjan@trausti.is og Garðar Hólm
í síma 899-8811 gh@trausti.is

Nýjar íbúðir með lyftu, útsýni og góðri aðkomu fyrir 50 ára og eldri. Húsið stendur við hlið
þjónustumiðstöðvar Hrafnistu en þangað er hægt að sækja ýmsa þjónustu. Eignirnar eru lausar
til afhendingar við kaupsamning. Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í síma 899-8811 gh@trausti.is
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IÐ

OP

IÐ

HÚ

S
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IÐ

HÚ

S

HÚ

S

Heiðarbær 11
110 Reykjavík

Asparholt 1
225 Garðabær

Birkiholt 4
225 Garðabær

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 20. MAÍ KL. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 20. MAÍ KL. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 20. MAÍ KL. 18:00 - 18:30

Fallegt 133,4 fm einbýlishús ásamt 39,9 fm bílskúr staðsett
innarlega í botnlanga í kyrrlátu hverfi. Í hluta bílskúrs er 25 fm
geymslupláss sem er ekki inni í uppgefinni fermetratölu eignar.
Glæsilegur garður. Nánari uppl. veitir Kristján í síma 867-3040
kristjan@trausti.is

Rúmgóð og glæsileg 4ra – 5 herbergja 116,8 fm endaíbúð á
jarðhæð með sérinngangi og sólpalli. Sérmerkt bílastæði á
bílaplani við húsið fylgir eigninni. Nánari uppl. veitir Guðbjörg

Rúmgóð og björt 3ja herbergja 94,1 fm endaíbúð á efstu hæð með
sérinngangi. Vel staðsett eign nálægt skóla, leikskóla, íþróttamiðstöð og sundlaug. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður í

Gerður í síma 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 51,9 millj.

síma 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 42,9 millj.

Verð: 79,9 millj.

OP
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Baughús 11
112 Reykjavík

Fellsmúli 14
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 21. MAÍ KL. 18:00 - 18:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 21. MAÍ KL. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 22. MAÍ KL. 17:00 - 17:30

Björt og rúmgóð 3ja herbergja 79,5 fm íbúð í fallegu húsi. Eignin
er í góðu og fjölskylduvænu hverfi þar sem stutt er í alla almenna
þjónustu og Laugardalinn. Nánari uppl. veita Kristján í síma 8673040 kristjan@trausti.is og Einar Örn í síma 823-4969 einaro@
trausti.is

Rúmgott, bjart og vel skipulagt 5 herbergja 149,9 fm raðhús á
tveimur hæðum ásamt 28,5 fm innbyggðum bílskúr. Suðurgarður
með góðum skjólgirðingum og hellulagðri verönd. Nánari uppl.
veitir Gylfi Jens í síma 822-5124 gylfi@trausti.is

Virkilega falleg, björt og vel skipulögð 5-6 herbergja 144,1 fm
íbúð á 3. hæð með góðum suðursvölum í snyrtilegu fjölbýlishúsi.
Einstaklega vel staðsett endaíbúð með fínu útsýni. Nánari uppl.
veitir Kristján í síma 867-3040 kristjan@trausti.is

Verð: 74,9 millj.

Verð: 48,5 millj.

Sólheimar 16
104 Reykjavík

Verð: 39,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Túngata 34
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

Glæsilegt 302,9 fermetra einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Reykjavík. Húsið sem byggt var árið 1926 hefur verið nánast algerlega
Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

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

endurnýjað að utan sem innan. Flest öll rými í húsinu eru með aukinni lofthæð. Allt parket í húsinu er gegnheilt plankaparket.
Bílskúr er með heitu vatni og rafmagni og að honum er hellulagt bílaplan með hitalögn.

Tilboð óskast

Um er að ræða einstaklega fallega eign sem stendur við eina af vinsælli götum Reykjavíkur.

Hafnarbraut 9
Kársnesi / 200 Kópavogi

OPIN HÚS

Aðeins 7 íbúðir eftir

sunnudaginn 19. maí kl. 16:00 - 17:00

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.
Mikil og metnaðarfull
uppbygging á Kársnesinu.
Nánari upplýsingar veita:

Lyftuhús með bílakjallara.
Verð frá: 44,9

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

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

milljónir

Tilbúnar til afhendingar strax
Með þér alla leið

