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Framtíðin er snjöll – mótaðu hana með okkur

Framkvæmdastjóri
Viltu leiða fyrirtæki sem hefur áhrif
á komandi kynslóðir?
Við erum framsækið þekkingar- og þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að lífsgæðum
og virkni samfélagsins. Við horfum til leiðtoga sem býr yfir hugmyndaauðgi, umhyggju
og umbótavilja. Leiðtoga sem býr yfir færni til að leiða hóp úrvals fagfólks sem hefur
brennandi áhuga á jafnrétti, öryggi, umhverfismálum, stöðugum umbótum og
framúrskarandi þjónustu.
Nýsköpun og mótun snjallrar framtíðar er mikilvægur þáttur í framþróun okkar
og framundan eru spennandi verkefni á því sviði.
Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi.
Öll kyn eru hvött til að sækja um.

Hvers vegna Veitur?
Veitur ohf. er stærsta veitufyrirtæki landsins og sjá um uppbyggingu og rekstur veitukerfa á þéttbýlasta
fjórðungi landsins. Þær dreifa rafmagni, heitu og köldu vatni, auk þess að reka fráveitur. Vinnustaðurinn
okkar er líflegur, framsækinn og skemmtilegur. Við sinnum samfélagslega mikilvægri starfsemi og hjá
okkur hefur starfsfólk áhrif, fær að hrinda hugmyndum í framkvæmd og saman færum við veitukerfin til
framtíðar og vinnum að bættu samfélagi.

Sótt er um á starf.veitur.is, þar sem finna má
frekari upplýsingar um starfið.

Í góðu sambandi
við framtíðina
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Framkvæmdastjóri fjármála
)FJMCSJH§JTTUPGOVO4V§VSMBOETBVHMâTJSMBVTUUJMVNTØLOBSTUBSGGSBNLWNEBTUKØSBGKÈSNÈMB
Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var
stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta
heilbrigðisumdæmi landsins, sem nær
yfir 30.000 km2 svæði frá Herdísarvík til
Hornafjarðar. Heildarframlag til HSU á
fjárlögum 2019 er um 5,4 milljarðar króna og
hjá stofnuninni starfa um 500 manns. Fjöldi
íbúa á svæðinu er ríflega 28.000.
Hlutverk HSU er að leggja grunn að skipulagi
almennrar heilbrigðisþjónustu og tryggja
íbúum í heilbrigðisumdæmi Suðurlands og
öðrum þjónustuþegum aðgang að bestu
heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er tök
á að veita.
Kjarnastarfsemi HSU er fólgin í heilbrigðisþjónustu á sviði heilsugæslu, almennrar
sjúkrahúsþjónustu, reksturs sjúkraflutninga og
hjúkrunarrýma, auk annarrar stoðþjónustu.

'SBNLWNEBTUKØSJGKÈSNÈMBFSZGJSNB§VSSFLTUSBSTWJ§TPHCFSÈCZSH§ÈGKÈSNÈMVN SFJLOJOHTIBMEJ 
FJHOVNPHULKBSFLTUSJ4UB§BOUJMIFZSJSGSBNLWNEBTUKØSOPHIFZSJSCFJOUVOEJSGPSTUKØSB3È§J§
FSÓTUÚ§VOBUJMÈSBTBNLWNUHSMBHBVNIFJMCSJH§JT¢KØOVTUVOSGSÈ4UBSGJ§WFJUJTU
GSÈÈHÞTUF§BTBNLWNUOÈOBSBTBNLPNVMBHJ
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t4UKØSOVOPHÈCZSH§ÈEBHMFHVNSFLTUSJ
TWJ§TJOT
t«CZSH§ÈNÈOB§BSVQQHKÚSVNPHHFS§
ÈSTSFJLOJOHT
t«CZSH§ÈHFS§SFLTUSBSZGJSMJUB FGUJSGZMHOJ
PHFGUJSMJUNF§SFLTUSJ
t«CZSH§ÈUÚMGS§JÞSWJOOTMV
t4UKØSOVOBSFGUJSMJUTLFSGJPHSâOJÈSFLTUVS
TUBSGTUÚ§WB
t'KÈSIBHTÈUMBOBPHTBNOJOHBHFS§
t4BNTLJQUJWJ§IBHTNVOBB§JMBPHTUPGOBOJS
tÈUUUBLBÓTUKØSOVOJOOLBVQB
t6NTKØONF§FJHOVNPHCÞOB§J
t6NTKØOTÓNBWBLUBSPHNØUUÚLV

t«IVHJÈ¢SØVOPHTUBSGTFNJ)FJMCSJH§JTTUPGOVOBS4V§VSMBOET
t)ÈTLØMBNFOOUVOÈTWJ§JSFJLOJOHTIBMET GKÈSNÈMB 
WJ§TLJQUBGS§JF§BTBNCSJMFHNFOOUVO
t'SBNIBMETNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJFSTLJMFH
t3FZOTMBBGSFJLOJOHTIBMEJPHGKÈSNÈMBTUKØSO
t3FZOTMBBGÈUMBOBHFS§ UÚMGS§JPHÞSWJOOTMVHBHOB
t3FZOTMBBGGKÈSIBHTLFSGJSÓLJTJOT 033"
t'SBNÞSTLBSBOEJTBNTLJQUBIGJMFJLBS
t'SBNÞSTLBSBOEJIGOJUJMB§UKÈTJHÓS§VPHSJUJ
t3FZOTMBBGVNCØUBWFSLFGOVN UFZNJTWJOOVPH
CSFZUJOHBTUKØSOVO
t'SVNLW§J ÈSFJ§BOMFJLJ USÞNFOOTLBPHÈSBOHVSTPH
¢KØOVTUVNJ§B§WJ§IPSG

Nánari upplýsingar um starfið veita Herdís Gunnarsdóttir forstjóri HSU (forstjori@hsu.is), í síma 432-2000 og Ari Eyberg
(ari@intellecta.is), í síma 411-1225. Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og
henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá, staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu og kynningarbréf umsækjanda.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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Vilt þú taka þát t í að brey ta mat vælavinnslu á heimsvísu?
Vegna aukinna verkefna á alþjóðlegum markaði óskum við eftir kraftmiklu fólki í eftirfarandi störf:
Svæðissölustjóri

Söluhönnuður

Helstu verkefni
• Áætlanagerð og markmiðasetning
• Forgangsröðun verkefna
• Þátttaka í hönnun og bestun lausna fyrir viðskiptavini
• Útbúa kynningarefni, lýsingar og tilboð
• Sala á vörum og lausnum ásamt samningum þar um
• Ábyrgð og yﬁrsýn yﬁr markaðssvæði

Helstu verkefni
• Hönnun og bestun vinnslukerfa
• Gerð kerﬁsteikninga
• Greining vinnsluferla og aðferða
• Þátttaka í sölumálum, gerð kerﬁslýsinga og verðútreikningar
• Afkastaútreikningar á tækjum og vinnslukerfum

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Reynsla í alþjóðaviðskiptum æskileg
• Reynsla af sjómennsku eða ﬁskvinnslu
• Þekking á vinnslutækni og búnaði
• Samningatækni
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og kraftur
• Skipulagshæfni og geta til að vinna undir álagi
• Íslenska og enska nauðsyn, önnur tungumálakunnátta kostur

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Kunnátta á Autodesk
• 3D hönnun í Factory Suite
• Þekking á vinnslutækni og búnaði
• Reynsla af matvælavinnslu
• Frjó hugsun og útsjónarsemi
• Greiningarhæﬁleikar og vandvirkni
• Geta starfað sjálfstætt og í teymi

PLC forritari
Sölufulltrúi

Helstu verkefni
• Taka þátt í hönnun vinnsluvéla

Helstu verkefni
• Skipulagning sölumála

• Forritun vinnsluvéla
• Skjákerﬁ fyrir vinnsluvélar

• Utanumhald um CRM kerﬁ
• Almenn skrifstofustörf
• Stöðugar umbætur
Hæfnis- og menntunarkröfur
• Góð þekking á CRM kostur
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni til ákvarðanatöku
• Geta til þess að vinna sjálfstætt og sem hluti af teymi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á ensku er skilyrði

Starfsfólk með reynslu í málmiðnaði
Hæfnis- og menntunarkröfur
• Reynsla af því að vinna með ryðfrítt stál
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Áreiðanleiki og stundvísi
• Gott vald á íslensku og ensku

Starfsmaður með reynslu af vinnslustjórnun
Hæfnis- og menntunarkröfur
• Þekking og reynsla af vinnslustjórnun
• Þekking á uppsetningu búnaðar og á ﬂæðistýringu
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Góð enskukunnátta, Norðurlandatungumál kostur

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun á rafmagnssviði
• Reynsla af PLC forritun
• Góð kunnátta í lestri rafmagnsteikninga er nauðsynleg
• Geta til þess að vinna bæði sjálfstætt og sem hluti af teymi
• Starﬁð krefst mikils metnaðar og agaðra vinnubragða
• Gott vald á íslensku og ensku

Lyftara- og tækjamenn
Hæfnis- og menntunarkröfur
• Reynsla sem nýtist í starﬁ
• Almenn ökuréttindi og vinnuvélaréttindi
• Áreiðanleiki og stundvísi nauðsynleg
• Gott vald á íslensku og ensku er kostur

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um!
Nánari upplýsingar um störﬁn vetir Gyða Björk Bergþórsdóttir,
gyda@skaginn3x.com.
Umsóknir skulu berast í gegnum heimasíðu Skaginn 3X.

Umsóknarfrestur er til og með 3. júní 2019

www.skaginn3x.com

Skaginn 3X er í fremstu röð hátæknifyrirtækja í heiminum í þróun lausna fyrir kæli-,
frysti- og matvælaframleiðslu. Í fyrirtækinu ríkir spennandi nýsköpunarandi,
verðugur vettvangur fyrir öﬂugt fag- og tæknifólk. Tæknistigið er hátt og
starfsmenn eru rúmlega 300 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m 2.

NÝSKÖPUNARVERÐLAUN
ÍSLANDS 2017

Íslensku
sjávarútvegsverðlaunin

Framkvæmdastjóri Mannvirkjasviðs
VHE leitar að metnaðarfullum og skipulögðum einstaklingi

til þess að taka við og leiða mannvirkjasvið fyrirtækisins í Hafnarfirði
Mannvirkjasvið VHE í Hafnarfirði hefur verið starfrækt síðan 2011 og hefur staðið að framkvæmdum
verka um allt höfuðborgarsvæðið. Mest í íbúðarframleiðslu en einnig öðrum mannvirkjum.

Helstu verkefni:
-

«CZSH§ÈSFLTUSJTWJ§TJOT
Yfirumsjón með áætlanagerðum
Samninga- og tilboðsgerðir
Skipulagning á verkferlum

UMSÓKNARFRESTUR ER UJMPHNF°
9. júní vhe.is/atvinna

Laun og vinnutími samkomulag
Greiﬁnn, Barbershop.is,
Upplýsingar: apollo@simnet.is, S: 552 2077

Menntunar- og hæfniskröfur:
-

Hársnyrtir óskast

Háskólapróf á sviði Byggingaverkfræði,
Verkfræði eða sambærilegu
Réttindi sem Byggingastjóri er kostur
Skipulögð vinnubrögð
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Góðan skilning og færni í framkvæmdar- og
rekstrarumhverfi

Frekari upplýsingar um starfið er hægt að nálgast hjá Guðrúnu Blandon í gegnum
gudrun@vhe.is, en móttaka umsókna fer fram á vefsíðu okkar vhe.is/atvinna
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar með trúnaði og eru konur sem menn
hvött til þess að sækja um auglýst störf hjá fyrirtækinu.

VERKVIT

VHE er fjölskyldufyrirtæki, stofnað 1971 og hefur starfsstöðvar í Hafnarfirði, á Egilsstöðum og á Reyðarfirði. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns
við hin ýmsu störf og erum við mjög stolt af þekkingu starfsmanna okkar og reynslu. VHE er framsækið fyrirtæki á Véla- og Mannvirkjasviði, við
bjóðum upp á ítarlegar lausnir í hönnun, framleiðslu og þjónustu fyrir viðskiptavini okkar, má þar nefna sérhæfðar lausnir fyrir stóriðju, iðnað,
orkufyrirtæki og mannvirkjagerð.

•

HUGVIT

•

EINING

VHE ehf
Melabraut 27 • 220 Hafnarfjörður
Sími 575 9700 • www.vhe.is

Starf ráðgjafa
hjá RML
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir ráðgjafa
sem gæti sinnt fjölbreyttu ráðgjafar- og þróunarstarﬁ á
sviði landbúnaðar.
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Starf í ráðgjafateymi RML.
• Þróun og sala á fjölbreyttri ráðgjöf á landsvísu
í samstarﬁ við annað starfsfólk RML.
• Þróunar- og ráðgjafavinna tengd tækniþróun og
loftslags- og umhverﬁsmálum í landbúnaði.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starﬁ, framhaldsmenntun
á sviði raungreina, náttúruvísinda, tækni eða
umhverﬁsmála æskileg.
• Reynsla af gagnavinnslu er kostur.
• Þekking á verkefnastjórnun er kostur.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Góðir samskiptahæﬁleikar.
Við leitum að einstaklingi með brennandi áhuga landbúnaði í sínum víðasta skilningi sem hefur metnað og
frumkvæði til að vinna að ráðgjafarstarfsemi RML.
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er ráðgjafarfyrirtæki í
eigu bænda sem sinnir landbúnaðarráðgjöf um allt land.
Starfsemin er dreifð um landið á 13 starfsstöðvum.
Við bendum áhugasömum á heimasíðu fyrirtækisins
www.rml.is þar sem sótt er um starﬁð, en þar er einnig
hægt að kynna sér starfsemina enn frekar.
Umsóknarfrestur er til og með 30. maí næstkomandi.

Nánari upplýsingar veita Karvel L. Karvelsson klk@rml.is
og Borgar Páll Bragason bpb@rml.is.

Áhugaverð störf hjá Intellecta
t Fjármálastjóri hjá þjónustufyrirtæki
t Aðalbókari hjá fyrirtæki í fjölbreyttri starfsemi
t Markaðsfulltrúi hjá öflugu tæknifyrirtæki
www.intellecta.is
Sjá nánar á www.intellecta.is

Smiðir óskast
Einar P. & Kó óskar eftir reyndum smiðum í framtíðarstarf. Mjög góð verkefnastaða og fjölbreytt verkefni.
Umsóknir og frekari upplýsingar
sendist á netfangið helgi@epogko.is

Kennarar og
skólastjórnendur
Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra
við Grunnskólann á Hellu.
Okkur vantar einnig grunnskólakennara til starfa
frá og með næsta skólaári.
Meðal kennslugreina: íslenska og danska á
unglingastigi og kennsla yngri barna.

Lyfjastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing í lækningatækjum á eftirlitssvið
Lyfjastofnun auglýsir laust starf sérfræðings lækningatækja á eftirlitssviði. Leitað er að öflugum einstaklingi sem er
reiðubúinn að vinna krefjandi og fjölbreytt starf. Starfshlutfall er 100%.
Helstu verkefni:
• Afgreiðsla váboða og aðvarana um
lækningatæki
• Móttaka, frágangur og eftirfylgni tilkynninga
um lækningatæki, bæði innlendra og erlendra
• Svörun erinda og fyrirspurna um lækningatæki
frá hagsmunaaðilum
• Eftirlit með lækningatækjum
• Kortlagning lækningatækjamarkaðarins á
Íslandi
• Viðhald gæðahandbókar hvað varðar þá ferla
sem heyra til lækningatækja
• Þátttaka í erlendu samstarfi Lyfjastofnunar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðisverkfræði, hjúkrunarfræði, lífeindafræði eða
önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi eða tæknimenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla af gæðamálum
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Mjög góð tölvufærni
• Mjög góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Góð greiningar- og skipulagshæfni
• Hæfni í að miðla upplýsingum með skipulögðum og skýrum hætti
• Jákvæðni og sveigjanleiki

Upplýsingar um starfið veita Valgerður G. Gunnarsdóttir, sviðsstjóri eftirlitssviðs, valgerdur.gudrun.gunnarsdottir@lyfjastofnun.is,
og Sigurlaug K. Jóhannsdóttir, mannauðsstjóri, sigurlaug.kristin.johannsdottir@lyfjastofnun.is, eða í síma 520 2100.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknir um starfið óskast sendar á netfangið atvinna@lyfjastofnun.is, merkt í efnislínu: „Sérfræðingur lækningatækja“.
Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Æskilegt er að
umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Lyfjastofnun hvetur bæði karla og konur til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2019.

Upplýsingar um skólann má ﬁnna á
heimasíðu skólans http://grhella.is/
Vinsamlegast haﬁð samband við undirritaðan
og fáið frekari upplýsingar.
Sigurgeir Guðmundsson skólastjóri í
síma 488 7021 / 894 8422

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests.
Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðherra. Helstu hlutverk hennar eru að gefa út markaðsleyfi fyrir lyf á Íslandi í
samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta gæði
og öryggi lyfja og tryggja faglega upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Hjá Lyfjastofnun vinna 62 starfsmenn.
Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi og starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu.
Gildi Lyfjastofnunar eru gæði – traust – þjónusta.

Sjá nánari upplýsingar um Lyfjastofnun á www.lyfjastofnun.is

RÁÐGJAFI
á sviði starfsendurhæfingar
VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við Eflingu Stéttarfélag
leitar að ráðgjafa í 100% starf með starfsstöð hjá Eflingu. Um er að
ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til þátttöku í
þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

Ráðgjafar VIRK starfa hjá stéttarfélögum samkvæmt samningi við VIRK.
Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekanda á
vinnumarkaði. Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar
veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu.

Helstu verkefni

VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er
leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar.

• Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
• Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
• Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar

Nánari upplýsingar um Eflingu er að finna á efling.is
og um VIRK á virk.is.

eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
• Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í

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

starfsendurhæfingu og vinnustaði
• Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði
félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til 7. júní 2019.

• Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða
starfsendurhæfingar
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
• Góð þekking á vinnumarkaði
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti
• Kostur að vera pólskumælandi

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf
þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi
uppfyllir hæfniskröfur starfsins.
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Starfsfólk óskast í fjölbreytt störf á Norðurlandi vestra

Viltu minni tíma í
umferðinni og meiri
tíma með fjölskyldunni?
Á vef Samtaka sveitarfélaga á
Norðurlandi vestra er að ﬁnna
upplýsingar um áhugaverð störf
í boði í landshlutanum:

www.ssnv.is
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.

Snyrtivöruheildssala leitar eftir samviskusömu
og áreiðanlegu starfsfólki.
Við leitum að sölumanni. Kynningar, lagervinna og afgreiðsla og
útkeyrsla eru einnig hluti af þessu starﬁ.
Viðkomandi þarf helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með ljúfa
framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt með mannleg samskipti.
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.

Tækni- og verkfræðingar
VSB Verkfræðistofa leitar að tækni- eða verkfræðingi
til framtíðarstarfa á framkvæmdasviði.
Hefur þú áhuga á að starfa við fjölbreytt og
krefjandi verkefni við:
• Framkvæmdaráðgjöf
• Byggingarstjórn
• Framkvæmdaeftirlit
• Áætlunargerð
Á framkvæmdasviði VSB starfar öﬂugt teymi
bygginga-, tækni- og verkfræðinga.
Það er stefna framkvæmdasviðs að nýta sér tækni
til þess að bæta gæði og nota starfsmenn rafræn
eftirlitsverkfæri, BIM og dróna í sínu starﬁ.
Frekari upplýsingar gefur Gísli Ó. Valdimarsson
gisli@vsb.is
Umsókn um starﬁð með upplýsingum um menntun,
hæfni og starfsreynslu óskast skilað á ofangreint
netfang eigi síðar en 10. júní nk.
Starfsreynsla við mannvirkjagerð er æskileg.
Fyllsta trúnaðar verður gætt.

Skóla- og frístundasvið

Tvær stöður leikskólastjóra
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir lausar til umsóknar tvær stöður leikskólastjóra;
annars vegar stöðu leikskólastjóra við Hólaborg og hins vegar stöðu leikskólastjóra við Suðurborg.
Leikskólarnir Hólaborg og Suðurborg standa hlið við hlið við Suðurhóla í Breiðholti í göngufæri við íþróttavelli, Elliðarárdal og
bókasafnið í Gerðubergi.
Hólaborg

Suðurborg

Leikskólinn Hólaborg er 50 barna leikskóli við Suðurhóla 21. Í
Hólaborg er unnið á grunni félagslegrar hugsmíðahyggju og allt
starf tekur mið af uppruna, reynslu og félagslegri stöðu barna
og fjölskyldna þeirra. Lögð er áhersla á fjölbreytta starfshætti
og að koma til móts við þarﬁr og hæfni allra barna. Horft er til
kenninga Vygotsky um svæði mögulegs þroska, Bandura um trú
barnsins á eigin getu, Laevers um reynslunám barna og Noddings
um umhyggju. Einkunnarorð leikskólans eru hamingja, heilbrigði
og sjáfræði og hefur leikskólinn m.a. sett sér markmið fyrir hvert
einkunnarorðanna. Leiðarljós leikskólans er „Kennum gott með
góðu“.

Leikskólinn Suðurborg er 112 barna leikskóli við Suðurhóla 19.
Markmið leikskólans er að eﬂa sjálfstæði hvers barns og skila því
öruggu út í framtíðina. Horft er til kenninga Deweys um nám í
gegnum leik og athafnir. Í Suðurborg er unnið með PBS (e.
Positive behavior support) þar sem lögð er áhersla á að styrkja
jákvæða hegðun auk þess sem mikið er unnið með val barnanna um ákveðnar leikstöðvar. Leikskólinn er sérhæfður leikskóli
varðandi atferlisþjálfun einhverfra barna og veitir hann öðrum
leikskólum ráðgjöf um slíka vinnu. Á árinu 2018 var byggt við
leikskólann og með því urðu miklar umbætur á starfsmannaaðstöðu.

VSB Verkfræðistofa er fjölhæf verkfræðistofa á sviði
mannvirkjagerðar og framkvæmda. VSB veitir viðskiptavinum
ráðgjöf með lausnum sem einkennast af hagkvæmni,
fagmennsku og áreiðanleika. Á stofunni starfa 32 manns.

Bæjarhrauni 20
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is

Seltjarnarnesbær
Laus störf
Leikskóli Seltjarnarness
– starfsfólk óskast frá 1. ágúst nk.
• Deildarstjóri, fullt starf.

Fyrirhugað er að vinna markvisst að auknu samstarﬁ og teymisstjórnun leikskólanna tveggja. Leitað er að einstaklingum sem búa yﬁr
leiðtogahæﬁleikum og eru tilbúnir til að útfæra og leiða áfram gott og metnaðarfullt starf hvors leikskóla samhliða því að vinna að
hugmyndum um samstarf og teymisstjórnun innan hvors leikskóla og á milli skólanna og taka þátt í sérstöku þróunarstarﬁ í því skyni.
Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu
Reykjavíkurborgar.
• Bera ábyrgð á daglegu starﬁ í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og
starfsmenn.
• Hafa yﬁrumsjón með innra mati á starﬁ leikskólans og
umbótaáætlunum.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarﬁ.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyﬁsbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæﬁleikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Vilji til að leiða þróunarstarf um samstarf og teymisstjórnun.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.
Umsóknum fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf, leyﬁsbréf til að nota
starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn
umsækjanda á starf í leikskólanum sem sótt er um.

Ráðið verður í stöðurnar frá 1. júlí 2019. Umsóknarfrestur er til og með 11. júní nk.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda leikskóla.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störﬁn á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111.
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

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

• Leikskólakennarar, fullt starf.
• Leikskólaleiðbeinendur, fullt starf.

Frístundamiðstöð Seltjarnarness
• Frístundaleiðbeinendur og stuðningsfulltrúar, fullt starf og hlutastörf með
börnum á aldrinum 6-10 ára.
• Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra
uppeldisfræðimenntun, fullt starf.
Nánari upplýsingar um starfið og skil umsóknar
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til 9. júní næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

seltjarnarnes.is
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Tanntæknir óskast

Starfatorg.is

Tanntæknir eða aðstoðarmaður tannlæknis óskast
á tannlæknastofu í Kópavogi í 100% starf.
Við leitum að manneskju með færni í mannlegum
samskiptum og með sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
ásamt ríkri þjónustulund
Umsóknir óskast sendar á netfangið:
bestastofan@gmail.com

Talmeinafræðingur
Laus er til umsóknar staða talmeinafræðings og er starfshlutfall samkomulagsatriði.
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu. Óskað er
eftir einstaklingum með færni í samskiptum og sveigjanleika,
frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi Fræðagarðs og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Fræðagarðs og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Þórunn Hanna
Halldórsdóttir yﬁrtalmeinafræðingur, thorunnh@reykjalundur.
is og Guðbjörg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri
gudbjorg@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 10. júní 2019
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má ﬁnna á
heimasíðunni www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000

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

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sjúkraþjálfari
Fulltrúi í þjónustudeild
Kennarar og námsráðgjafi
Sérkennari á starfsbraut
Umsjónam. fasteigna og tækja
Mannauðsstjóri
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Kennari í stærðfræði
Hugbúnaðarsérfræðingur
Kennari í húsasmíði
Veiðieftirlit
Veiðieftirlit
Sviðsstjóri
Sviðsstjóri
Sviðsstjóri
Yfirlækn. á sviði eftirlits og gæða
Sjúkraliði
Ljósmóðir
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Aðstoð í aðhlynningu, sumarafl.
Nýdoktor í jarðskjálftaverkfræði
Sérfræðingur
Lögfræðingur
Lögfræðingur
Sérfræðingur

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Þjóðskrá Íslands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Vatnajökulsþjóðgarður
Biskupsembættið
Landspítali, hjartadeild
Landspítali, taugalækningadeild
Landspítali, smitsjúkdómadeild
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Rannsóknamiðstöð Íslands
Verkmenntaskóli Austurlands
Fiskistofa
Fiskistofa
Vinnueftirlitið
Vinnueftirlitið
Vinnueftirlitið
Embætti landlæknis
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið
Félagsmálaráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið

Grindavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Akranes
Skaftafell
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akranes
Reykjavík
Neskaupstaður
Stykkishólmur
Höfn
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akranes
Egilsstaðir
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201905/1090
201905/1089
201905/1088
201905/1087
201905/1086
201905/1085
201905/1084
201905/1083
201905/1082
201905/1081
201905/1080
201905/1079
201905/1078
201905/1077
201905/1076
201905/1075
201905/1074
201905/1073
201905/1072
201905/1071
201905/1070
201905/1069
201905/1068
201905/1067
201905/1066
201905/1065
201905/1064
201905/1063

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
Bláa Lónið leitar að metnaðarfullum og jákvæðum aðila til að sinna starfi grafískrar hönnunar í frábæru teymi markaðsdeildar.
Umsækjandi þarf að vera drífandi, sýna frumkvæði, góða skipulagshæfileika og hæfni í að vinna í teymi.

HELSTU VERKEFNI

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hugmyndavinna og þróun á markaðsefni
Hönnun á auglýsingum, umbúðum og POS í verslunum
Hönnun á markaðsefni fyrir prent og stafræna miðla
Ábyrgð á verkefnum frá hugmyndastigi til framsetningar
Ábyrgð á samræmi í framsetningu skv. vörumerkjastöðlum
Samskipti við samstarfsaðila og birgja

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2019.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ægir Viktorsson,
sérfræðingur í mannauðsmálum í síma 420-8800.

•
•
•
•

Háskólamenntun á sviði grafískrar hönnunar
Æskilegt að viðkomandi sé með 4-5 ára starfsreynslu
Reynsla í prent- og stafrænni hönnun
Góð kunnátta í Adobe Creative Suite: InDesign, Illustrator
og Photoshop
Jákvæðni og góð hæfni í mannlegum samskiptum
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu sem riti
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Geta til að vinna undir álagi

Einstakt
umhverfi

Skemmtilegt
félagslíf

Góð
fríðindi

Rútuferðir til
og frá vinnu

Frábær
starfsandi

Góður
matur

7

Tæknimaður
Reyðarfjörður

Þúsundþjalasmiður

Vegagerðin auglýsir eftir tæknimanni
iXPVMyQDUGHLOG9HJDJHUèDULQQDUi5H\èDU¿UèL
8PHUDèU èDIXOOWVWDUI
Starfssvið
• Eftirlit með framkvæmdum ásamt tæknilegu
og fjárhagslegu uppgjöri.
• Vinna við undirbúning verka, áætlanagerð
og útboðslýsingar.
• Skráningar í gagnabanka að loknum framkvæmdum.
• Þátttaka í öðrum verkefnum á umsjónardeild.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í star¿.
• Reynsla af ámóta störfum er kostur.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í star¿.
• Góð íslenskukunnátta.
• Kunnátta í ensku og einhverju norðurlandamáli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2019. Umsóknir berist á netfangið starf@vegagerdin.is.
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og
hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. Tekið skal fram
að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Nánari upplýsingar
um star¿ð veita Guðjón 0agnússon deildarstjóri umsjónardeildar í síma 22 190 og Sveinn
Sveinsson svæðisstjóri í síma 22 1910. gllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Sumarstarf / framtíðarstarf í Suðursveit
Fjölbreytt verkefni í Suðursveit fyrir fjölhæfan einstakling
og/eða pör!
Gistiheimilin Reynivellir og Gerði ásamt Blue Iceland – Ice
Caving and Hiking, sem öll eru starfrækt í Suðursveit (sveitarfélagið Hornafjörður), auglýsa eftir fjölhæfum og laghentum
einstakling til fjölbreyttra verkefna í sumar með möguleika á
framtíðarstarﬁ.
Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til þess að sækja
um starﬁð og eru reynsluboltar á besta aldri sérstaklega
velkomnir.
Um er að ræða verkefni tengd daglegum rekstri gistiheimilanna og almennri umsjón með húsnæði og lóð ásamt
tilfallandi bústörfum - Kostur ef viðkomandi býr yﬁr kunnáttu
í bílaviðgerðum og er með meirapróf.
Verkefnin gætu hentað fyrir par í fulla vinnu eða hlutastarf.
Húsnæði er í boði á svæðinu.
Upplýsingar veitir Björn Borgþór Þorbergsson í síma 846-0641.
Umsóknir sendist á netfangið bjornthor@gerdi.is

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Pipar\TBWA

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa
til umsóknar. Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2019.
Frekari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu sendiráðsins:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment
Application (ERA)

VILTU STARFA VIÐ RANNSÓKN Á HEIMSVÍSU?
Laus til umsóknar eru þrjú störf í tengslum við vísindarannsóknina Blóðskimun til bjargar – Þjóðarátak gegn
mergæxlum. Störfin eru spennandi, fjölbreytt og krefjandi. Leitað er eftir einstaklingum sem eru lausnamiðaðir og reiðubúnir að leggja sitt af mörkum til að stuðla að framgangi rannsóknarinnar, auk þess að búa
yfir sveigjanleika og aðlögunarhæfni sem síbreytileg og lifandi verkefni innan rannsóknarinnar geta krafist.

VERKEFNASTJÓRI (grant writer)
Helstu verkefni:
• Styrkjaskrif fyrir rannsóknina
• Samskipti við styrkveitendur
• Aðkoma að skýrsluskilum vegna styrksamninga
• Aðkoma að útreikningum á kostnaðarþáttum
fyrir styrkumsóknir
• Þátttaka í vísindastarfi rannsóknarinnar

Helstu hæfnikröfur:
• Doktorspróf á sviði heilbrigðisvísinda
• Góð þekking í faraldsfræði
• Reynsla af klínísku starfi er æskileg
• Reynsla af vinnu við vísindaverkefni er æskileg
• Reynsla af sambærilegum verkefnum telst kostur

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the
position of Security Guard. The closing date for this postion
is June 9, 2019. Application instructions and further information can be found on the Embassy’s home page:https://
is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Applications must be submitted through Electronic
Recruitment Application (ERA)

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
GAGNAGRUNNSSTJÓRI (data manager)
Helstu verkefni:
• Forritun sjálfvirkra ferla sem stunda samskipti við
gagnagrunna og vefþjónustur
• Umsjón, rekstur og uppsetning MySQL gagnagrunna
• Aðkoma að gagnagrunnshönnun og tæknilegum
úrlausnarefnum
• Gagnavarsla og utanumhald gagna
• Þróun og eftirfylgni á öryggisverkferlum

Helstu hæfnikröfur:
• BS-gráða í tölvunarfræði eða öðrum tengdum greinum
• Haldgóð reynsla og þekking á MySQL gagnagrunnum
ásamt hönnun og rekstri gagnagrunna
• Þekking á netsamskiptum og öryggismálum
• Þekking á Linux er æskileg
• Góð reynsla og þekking á gagnavinnslu með Python

RITARI
Helstu verkefni:
• Stuðningur og þjónusta við stjórnendur
rannsóknarinnar
• Umsjón með dagbók og bókun funda
• Svörun erinda, bæði í síma og með tölvupósti
• Utanumhald erinda sem berast í tengslum við
rannsóknina
• Innkaup rekstrarvara

Helstu hæfnikröfur:
• Nám sem nýtist í starfinu
• Reynsla af sambærilegum störfum telst kostur
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Framúrskarandi samskiptahæfni, nákvæmni,
útsjónarsemi og jákvæðni
• Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að
tileinka sér nýjungar á því sviði

Flataskóli
• Leikskólakennari
• Sumarstarfsmaður í leikskóladeild
Garðaskóli
• Grunnskólakennari til að stýra
upplýsingaveri
Sjálandsskóli
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Stuðningsfulltrúar
Leikskólinn Hæðarból
• Leikskólakennari – 50% starfshlutfall
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

Hægt er að sækja um störfin og fá allar nánari upplýsingar
á heimasíðu HÍ: www.hi.is/laus_storf2
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní 2019
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Bifreiðastjórar óskast
Við hjá Hópbílum óskum eftir að ráða bifreiðastjóra
í eftirfarandi akstur:

• Akstur hjá ferðaþjónustu fatlaðra og
aldraðra á höfuðborgarsvæðinu
• Akstur strætisvagna á Suðurlandi
Starfshlutfall: Fullt starf / Hlutastarf
Dagsetning ráðningar: Sem fyrst
Hæfniskröfur: Rúturéttindi (ökuréttindaﬂokkur D eða
D1). Íslenskukunnátta skilyrði. Rík þjónustulund og
góð mannleg samskipti. Hreint sakavottorð.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um
Hægt er að senda inn umsóknir á
atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við
Davíð í síma 599-6014.

Vilt þú hjálpa okkur að gæta hagsmuna þjóðarinnar?
Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfulla og jákvæða starfsmenn í veiðieftirlit í Stykkishólmi og á Höfn í Hornaﬁrði.
Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og þekkingarmiðlun.
Starfandi veiðieftirlitsmenn eru nær eingöngu karlar og er því athygli kvenna sérstaklega vakin á starﬁnu í þeim tilgangi
að jafna kynjahlutföll í starfsgreininni, sbr. 3. mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
Helstu verkefni:
• Eftirlit á sjó, en í því felst m.a. lengdarmæling á ﬁski og
tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirlit með aﬂasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáﬁsks í aﬂa og
brottkasti aﬂa. Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með
því að aﬂadagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi
við veiðar og aﬂa um borð.
• Eftirlit í landi, en það felur m.a. í sér eftirlit með löndun,
vigtun og skráningu aﬂa, eftirlit með veiðarfærum og
aﬂasamsetningu, lengdarmælingar á aﬂa og eftirlit með
færslu aﬂadagbóka. Eftirlit með löndunum erlendra skipa
og úttektir á afurðum vinnsluskipa, eftirlit með lax- og
silungsveiði ásamt skrifstofustörfum s.s. skýrslugerð
þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum
og skráningum í aﬂaskráningarkerﬁ Fiskistofu og öﬂun
gagna vegna brotamála sem upp koma.

Melabraut 18 - 220 Hafnarﬁrði - Sími 599-6000

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Haldgóð reynsla af störfum í sjávarútvegi.
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta er áskilin.
• Gott heilsufar sbr. heilsufarskröfur Fiskistofu
• Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum.
• Sanngirni og háttvísi.
• Mjög góð hæfni í samskiptum nauðsynleg.
• Menntun sem nýtist í starﬁ s.s. skipstjórnarréttindi,
stúdentspróf eða iðnmenntun æskileg.
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Sævar Guðmundsson,
deildarstjóri í veiðieftirliti eða Hildur Ösp Gylfadóttir
sviðsstjóri mannauðs og fjármála í síma 5697900
Ferilskrá á íslensku sem hefur m.a. að geyma ítarlegar
upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem
og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda
í starﬁð er rökstudd sendist í gegnum heimasíðu ﬁskistofu,
www.ﬁskistofa.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2019.
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við SFR.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr.
regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr.
laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Sunnulækjarskóli

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á
Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr
upplýsingum um þá málaﬂokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má ﬁnna á www.ﬁskistofa.is.

Deildarstjóri miðstigs og þroskaþjálﬁ
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar stöður deildarstjóra
miðstigs og þroskaþjálfa.

RÚV starfar í almannaþágu og hefur það hlutverk að vekja, virkja og efla.
Öflugt og samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið með gagnrýnum
hætti, segir mikilvægar sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar.

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 Sambands íslenskra sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags. Starﬁð hentar jafnt konum sem
körlum.
Í starf deildarstjóra er leitað er að einstaklingum með
grunnskólakennararéttindi, reynslu af teymisvinnu og góða
hæfni í samskiptum. Auk þess er horft til forystu- og
stjórnunarhæﬁleika, frumkvæðis í starﬁ og skipulagshæﬁleika.
Umsækjandi um starf þroskaþjálfa þarf að hafa menntun á
sviði þroskaþjálfa, góða skipulagshæﬁleika og mikla hæfni í
mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og áhugi á
þróunarstarﬁ eru mikilvægir eiginleikar.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á vefsíðu skólans:
http://www.sunnulaekjarskoli.is og í tölvupósti:
birgir@sunnulaek.is

Hvað er að frétta?

Umsóknarfrestur er til 2. júní 2019 en ráðið er í stöðurnar
frá 1. ágúst 2019.
Sótt er um stöðurnar á vef sveitarfélagsins Árborgar,
http://www.arborg.is, laus störf.
Skólastjóri

RÚV leitar að fréttamönnum með reynslu af fréttaskrifum og vinnslu frétta fyrir
ljósvakamiðla og vef. Við leitum að metnaðarfullum, kraftmiklum og sjálfstæðum
einstaklingum sem eiga auðvelt með að vinna í hópi, hafa góða framsögn og eru vel ritfærir.
•

Fréttamaður í fullt starf á Akureyri.

•

Fréttamaður í afleysingar til eins árs á Vesturlandi
og Vestfjörðum.

•

Fréttamaður í fullt starf í Útvarpshúsið við Efstaleiti.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Umsóknarfrestur er til 10. júní.
Skil umsókna og nánari upplýsingar eru
á umsokn.ruv.is.

Við hvetjum áhugasama til að sækja
um, óháð kyni og uppruna.
www.ruv.is
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PÍPULAGNINGAMAÐUR
EÐA VÉLTÆKNIMENNTAÐUR AÐILI
ÓSKAST TIL STARFA
VIÐ SAMVEITUR GARÐABÆJAR
Samveitur Garðabæjar auglýsa eftir pípulagningamanni, véltæknimenntuðum aðila eða
manni með umtalsverða reynslu af veituframkvæmdum. Viðkomandi þarf að geta sinnt
bakvaktaskyldu.
Starfssvið:
• Viðhald og nýlagnir
• Yfirferð á dælubrunnum
• Lagning og uppsetning á nýjum heimæðum
• Ýmis önnur verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í pípulögnum, véltæknigreinum eða umtalsverð reynsla
af veituframkvæmdum
• Þekking á suðu og meðhöndlun stærri plastlagna og tengistykkja
• Þekking á Word og Excel
• Jákvæðni og samskiptahæfni
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2019.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Magnússon forstöðumaður framkvæmdaog eignasviðs í síma 820 8586 eða með því að senda tölvupósti á netfangið
bjorgvin@gardabaer.is.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við
Starfsmannafélag Garðabæjar.
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HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
Fræðslu og frístundaþjónusta

q4UBSGNFÆOFNFOEVNNFÆƪÌMÔ¼UUBOWBOEB
q4UVÆOJOHTGVMMUSÐJ
Grunnskólar

q'SÃTUVOEBMFJÆCFJOBOEJÃ7FSJÆ)WBMFZSBSTLÉMJ
• 'SÃTUVOEBMFJÆCFJOBOEJÃ)PMUBTFM)WBMFZSBSTLÉMJ
q'SÃTUVOEBMFJÆCFJOBOEJÃ7JUBOO-¼LKBSTLÉMJ
q'SÃTUVOEBMFJÆCFJOBOEJÃ-¼LKBSTFM-¼LKBSTLÉMJ
q4UVÆOJOHTGVMMUSÐJÃ-¼LKBSTFM-¼LKBSTLÉMJ
q'SÃTUVOEBMFJÆCFJOBOEJÃ4FMJÆ¬MEVUÐOTTLÉMJ
q'SÃTUVOEBMFJÆCFJOBOEJÃ¬MEVOB¬MEVUÐOTTLÉMJ
q4¿SLFOOBSJ·VOHMJOHBTUJHJ¬MEVUÐOTTLÉMJ
Leikskólar

q%FJMEBSTUKÉSJMGBTUFJOO
q-FJLTLÉMBLFOOBSJMGBTUFJOO
q-FJLTLÉMBLFOOBSJ#KBSLBMVOEVS
q%FJMEBSTUKÉSJ)SBVOWBMMBTLÉMJ
q-FJLTLÉMBLFOOBSJ)SBVOWBMMBTLÉMJ
q-FJLTLÉMBLFOOBSJ)WBNNVS
q%FJMEBSTUKÉSJ4LBSÆTIMÃÆBSMFJLTLÉMJ
q%FJMEBSTUKÉSJ4N·SBMVOEVS
q´SPTLBÔK·MǠ7ÃÆJWFMMJS
Málefni fatlaðs fólks

q´SPTLBÔK·MǠ4N·SBIWBNNVS
Stjórnsýslusvið

q4VNBSTUBSGWJÆTLKÌMVOPHGS·HBOHTLKBMB
£TBNS¼NJWJÆKBGOS¿UUJTTUFGOV)BGOBSƪBSÆBSFSV
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

/·OBS·IBGOBSƪPSEVSJT

Áhugasamir einstaklingar, án tilliti til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á heimasíðu Garðabæjar
www.gardabaer.is. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.

585 5500 IBGOBSƪPSEVSJT
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Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

capacent.is

Þjónustustjóri
Upplýsingatæknisviðs
Við leitum að tæknilegum tengilið
Upplýsingatæknisvið OR þjónustar dótturfyrirtæki OR samstæðunnar; Veitur,
Orku náttúrunnar og Gagnaveitu Reykjavíkur, með upplýsingatæknimál og
þróun hugbúnaðarlausna. Þjónustustjóri hefur það hlutverk að hafa yfirsýn, veita
ráðgjöf og vita allt um upplýsingatæknimál tiltekins dótturfélags.
Hlutverk þjónustustjóra er ekki að verkstýra einstökum verkefnum heldur styðja
stjórnendur í upplýsingatæknimálum. Þetta er nýtt starf og spennandi tækifæri
fyrir framsýnan og lausnamiðaðan einstakling sem býr yfir framúrskarandi
samskiptahæfni.
Við hvetjum konur sérstaklega til að sækja um.*
Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2019.
Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar um
starfið er að finna.
*Þar sem konur eru í minnihluta starfsfólks hjá Upplýsingatækni OR hvetjum við þær sérstaklega,
á grundvelli 1. mgr. 18. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, til að
sækja um.

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað
snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhverfi og möguleika til að
samræma vinnu og einkalíf.

Orkuveita Reykjavíkur

•

Bæjarhálsi 1

•

110 Reykjavík

•

Sími • Tel. +354 516 6100

•

www.or.is

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Þú ﬁnnur
draumastarﬁð á

Spennandi
störf

Job.is

Sérfræðingur í deild
skipaeftirlits og leyfisveitinga
Samgöngustofa óskar eftir að ráða sérfræðing í deild skipaeftirlits og leyfisveitinga.
Meðal verkefna er þróun á verkferlum, þ.m.t. uppfærsla skoðunarhandbóka og
skoðunarskýrslna. Einnig er um að ræða skipulag og framkvæmd afmarkaðra úttekta,
t.d. á skoðunarstofum, flokkunarfélögum og þjónustuaðilum skipsbúnaðar, og þátttöku
í markaðseftirliti með skipsbúnaði og skemmtibátum. Starfið felur í sér samskipti við
viðskiptavini og þátttöku í öðrum verkefnum deildarinnar sem til falla. Um eitt stöðugildi
er að ræða með starfsstöð í Reykjavík. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða tæknifræði.
• Tæknileg kunnátta, þ.m.t. reynsla og þekking á skipum og búnaði þeirra, er mikill kostur.
• Þekking á gæða- og öryggisstjórnarkerfum.
• Góð þekking og færni í íslensku og ensku í ræðu og riti. Kostur að hafa þekkingu
á einu Norðurlandamáli.
• Mjög góð tölvukunnátta.
• Frumkvæði, sjálfstæði og fagmennska ásamt skipulagningu og ögun í verkum
eru áskilin. Geti unnið bæði sjálfstætt og í hópi.
• Færni í mannlegum samskiptum.

Iðnaðarmenn

Skipaeftirlitsmaður
Samgöngustofa óskar eftir að ráða skipaeftirlitsmann í deild skipaeftirlits og leyfisveitinga.
Starfið felst í að sinna eftirliti með skipum, útgáfu starfsleyfa, gerð skoðunarhandbóka og
verklagsreglna, eftirliti með skoðunaraðilum skipa og öðrum verkefnum er til falla. Um þrjú
stöðugildi er að ræða með starfsstöð í Reykjavík. Starfshlutfall er 100%.

Heilbrigðisþjónusta

Menntunar- og hæfniskröfur
• Hafa lokið námi í skipa- eða véltæknifræði, skipa- eða vélaverkfræði, skipasmíði,
vélvirkjun eða vera handhafi skírteinis til skipstjórnar eða vélstjórnar.
• Marktæk reynsla af umsjón eða eftirliti með ástandi skipa og skipsbúnaðar,
skipahönnun eða viðhaldi er kostur.
• Þekking á kröfum um öryggi skipa.
• Góð þekking og færni í íslensku og ensku í ræðu og riti. Kostur að hafa þekkingu
á einu Norðurlandamáli.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði.

Hægt er að sækja
um störfin rafrænt á
samgongustofa.is/storf

Umsóknarfrestur
er til 11. júní 2019

Upplýsingar um
Samgöngustofu má finna
á samgongustofa.is

Veitingastaðir

Í boði eru spennandi störf
hjá metnaðarfullri stofnun
í alþjóðlegu umhverfi. Við
bjóðum góða starfsaðstöðu
og frábæra vinnufélaga.
Við hvetjum jafnt konur
sem karla til að sækja um.

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Ármúli 2 ı 108 Reykjavík ı Sími 480 6000

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

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

Job.is

Business Analyst in Global Process Development
Hefur þú brennandi áhuga á ferlum og áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta fyrirtæki
landsins? Viðskiptagreinir (Business Analyst) er ný staða innan Global Process Development teymis sem hefur
lykilhlutverki að gegna í að vinna þvert á deildir fyrirtækisins í skilgreiningu á ferlum og miðlun þeirra til tölvudeildar.

STARFSSVIÐ
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Þátttaka og stuðningur við innleiðingu á stefnumótandi verkefnum
Framkvæmd á greiningum sem styðja og auðvelda ákvarðanatöku
Náin samvinna með ferlastjórum, viðskiptaeiningum og tölvudeild
í að stuðla að skilningi á ferlahönnun og viðskiptaþörfum
Stuðningur við verkefnastjóra við þróun á umfangi og áætlunum
fyrir stefnumótandi verkefni
Skipulagning og skjalfesting á notendaþörfum
Skráning á vinnuleiðbeiningum í samvinnu við ferlaeigendur og
ferlasérfræðinga
Umsjón á prófunum á afhentum lausnum og þátttaka í innleiðingu
á nýjum ferlum í samræmi við viðskiptaþarﬁr og
í samvinnu við viðeigandi hagsmunaaðila
Þróun þjálfunarefnis tengt innleiðingu á nýjum ferlum
Notkun á aðferðarfræði verkefnastýringar og stjórnun

HÆFNISKRÖFUR
•

•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Hagnýt reynsla í viðskiptagreiningu (business
analysis)
Greiningar- og lausnamiðunarfærni
Reynsla af viðskiptaferlum
Reynsla í verkefnastjórnun er kostur
Leiðtogahæfni
Gott menningarlegt læsi
Mjög góð enskukunnátta
Góðir samskiptahæﬁleikar og stjórnun

•

hagsmunaaðila
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

•

breytingarverkefna

Sérfræðingur í aðfangastýringu
Össur leitar að metnaðarfullum einstaklingi til starfa í Supply Chain deild Össurar. Deildin sér um öll innkaup, innog útﬂutning og framleiðslu- og birgðastýringu fyrir framleiðslu Össurar á Íslandi. Viðkomandi mun sjá um innkaup,
áætlanagerð, samskipti við birgja og þátttöku í þróunarverkefnum.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•
•
•
•
•

•

Innkaup á hráefnum og birgðastýring
Samskipti við birgja, samninga- og áætlanagerð
Val á birgjum og þátttaka í þróunarverkefnum
Birgjamat
Uppsetning á vörum í ERP kerﬁ

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ svo sem verkfræði,
viðskiptafræði og/eða vörustjórnun
Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla
Reynsla af vinnu í ERP kerﬁ er kostur
Mjög góð enskukunnátta
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur er til og með 3. júní 2019.
Sótt er um starﬁð á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
For English version please see the above webpage.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.500 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

WWW.OSSUR.COM

Sérfræðingar í
ráðningum

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingur í markaðsviðskiptum –
verðbréfamiðlari
Fossar markaðir hf. óska eftir að ráða einstakling til
þess að gegna starfi verðbréfamiðlara. Leitað er að
jákvæðum, kraftmiklum og metnaðarfullum
einstaklingi sem á auðvelt með mannleg samskipti
og hefur brennandi áhuga á fjármálamörkuðum.

Fossar hvetja alla áhugasama til þess að
sækja um sem uppfylla fyrrgreind skilyrði.
Umsóknarfrestur er til og með 9. júní nk.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á
careers@fossarmarkets.com. Farið verður
með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfssvið
•
Miðlun innlendra- og erlendra skuldabréfa
•

Greining viðskiptatækifæra á markaði

•

Kynningar fyrir fjárfesta og öflun viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur
•
Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði,
verkfræði eða tengdum fögum
•

Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur

•

Brennandi áhugi á fjármálamörkuðum

•

Færni í úrvinnslu og framsetningu gagna

•

Mjög góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku

•

Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum

•

Góðir samskiptaeiginleikar

Fossar Markaðir hf.

Fríkirkjuvegur 3

–

Fossar markaðir hf. er óháð verðbréfafyrirtæki sem
þjónustar innlenda og erlenda fagfjárfesta á sviði
verðbréfamiðlunar, fyrirtækjaráðgjafar og fagfjárfestaþjónustu. Fyrirtækið er með höfuðstöðvar
í Reykjavík en starfrækir einnig skrifstofur í London
og Stokkhólmi. Starfsmenn Fossa eru reyndir sérfræðingar með viðamikla reynslu á bæði
innlendum og erlendum fjármálamörkuðum.

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Kynntu þér ölbreytt og spennandi störf
á heimasíðu okkar www.kopavogur.is
Hjá leikskólum Kópavogs er óskað eftir deildarstjórum, leikskólakennurum og sérkennurum.
Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir íþróttakennara í hlutastarf, upplýsingatæknikennara,
húsverði, umsjónarkennurum á yngsta stig og
miðstig, deildarstjóra sérúrræða, námsráðgjafa,
heimilisfræðikennara, sérkennara og stuðningsfulltrúa.
Á velferðarsviði er óskað eftir ráðgjafa í málefnum fatlaðs fólks, sjúkraliðum og félagsliða.
Einnig eru laus störf frístundaleiðbeinenda í
félagsmiðstöðvunum Fönix og Igló.

kopavogur.is

Fossar Markets Sweden AB

Biblioteksgatan 25

–

Fossar Markets UK Ltd.

86 Brook Street

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

Á Barnabóli, leikskóla Langanesbyggðar á
Þórshöfn eru um 25 börn frá 18 mánaða að
sex ára aldri og er skipt í tvær deildir.
Leikskólinn flytur starfsemi sína í nýtt og
glæsilegt húsnæði í byrjun júní næstkomandi.
Langanesbyggð er öflugt og vaxandi
sveitarfélag með spennandi framtíðarmöguleika. Á Þórshöfn búa um 400 manns í
fjölskylduvænu umhverfi.
Húsnæði grunnskólans var endurnýjað árið
2016 og er öll aðstaða og aðbúnaður til
fyrirmyndar.
Gott íbúðarhúsnæði er til staðar og öll almenn
þjónusta er á Þórshöfn. Á staðnum er gott
íþróttahús og innisundlaug og Ungmennafélag Langanesinga 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 stangog 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.

/HLNVNyODNHQQDUDUyVNDVWDä
OHLNVNyODQXPiçyUVK|IQ
Leikskólinn Barnaból á Þórshöfn óskar eftir
leikskólakennurum til starfa við skólann næsta skólaár.
Barnaból er tveggja deilda leikskóli með börnum frá 18
mánaða til 6 ára. Lögð er áhersla á að öllum líði vel og allir fái
að njóta sín. Við veitum börnunum umönnun og menntun við
hvetjandi og örugg náms- og leikskilyrði.
Við erum að innleiða Leikur að læra og hefjum fjórða árið í
innleiðingunni á næsta skólaári.
Umhverfið er okkur mjög hugleikið en stutt að fara til að
njóta náttúrunnar, við erum í mikilli nálægð t.d. við fjöruna.
Við höfum flaggað Grænfána síðan 2013 og höfum aðeins
verið að fikra okkur áfram í að verða heilsueflandi leikskóli.
Einkunnarorð Barnabóls eru: Vinátta, Umhyggja og Bros.
Hjá okkur er stöðugt starfsmannahald og góður starfsandi.
Við tökum vel á móti nýju starfsfólki og leggjum áherslu á að
umhverfið einkennist af gleði, virðingu og samvinnu.
Menntun, reynsla og hæfni:
x
Vera með leyfisbréf leikskólakennara / réttindi sem
leikskólakennari skv. 3. gr. laga nr. 87/2008. (Ef ekki berast
umsóknir frá leikskólakennurum sem uppfylla hæfniskröfur
er heimilt að ráða leiðbeinanda).
x
Stundvísi, dugnaður og áreiðanleiki í starfi.
x
Hafa gaman af því að starfa með börnum.
x
Góð íslenskukunnátta.
Starfið hentar körlum jafnt sem konum.
Laun og önnur starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Halldóra Friðbergsdóttir,
leikskólastjóri, í síma 862-4371 eða með því að senda
fyrirspurn á barnabol@langanesbyggd.is
Umsóknum sem greina frá menntun og fyrri störfum skal
skila í gegnum heimasíðu leikskólans:
http://barnabol.leikskolinn.is/Upplysingar/Starfsumsokn
Umsóknarfrestur er til og með föstudagsins 7. júní 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.

Stöðu kennsluráðgjafa í grunnskólum.
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.

Starfatorg.is
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.

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sérfræðingur í lækningatækjum
Sjúkraliðar og sjúkraliðanemar
Bókari
Sérfr. í opinberum fjármálum
Skipaeftirlitsmaður
Sérfr. - skipaeftirlit- og leyfisveit.
Tæknimaður
Áfangastjóri
Læknir - Göngudeild sóttvarna
Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingar
Skrifstofumaður
Doktorsnemi á Menntavísindasv.
Kennari
Nýdoktor
Doktorsnemi í jarðeðlisfræði
Framkvæmdastjóri fjármála
Hjúkrunarfræðingur
Sérkennari og sviðsstjóri
Kennari í eðlis- og stærðfræði
Hjúkrunardeildarstjóri
Hjúkrunarfræðingur
Sérfræðilæknir
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur

Lyfjastofnun
Heilbrigðisst. Suðurnesja, Víðihlíð
Landgræðslan
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Samgöngustofa
Samgöngustofa
Vegagerðin
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæslan Sólvangur
Heilsugæslan Miðbæ
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsv.
Háskóli Íslands
Framhaldssk. í Austur-Skaftafellss.
Háskóli Íslands
Háskóli Íslands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn á Ísafirði
LSH, heila- tauga og bæklunarskurð.
Landspítali, ónæmisfræðideild
Landspítali, lýtalækningar
Landspítali, blóð- og krabbameinsl.
Landspítali, líknarráðgjafateymi
Landspítali, blóðlækningadeild
Landspítali, bráðalyflækningadeild
LSH, mönnunar- og starfsumhverfisd.
Landspítali, sjúkrahótel

Reykjavík
Grindavík
Gunnarsholt
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reyðarfjörður
Egilsstaðir
Reykjavík
Hafnarfjörður
Reykjavík
Kópavogur
Reykjavík
Höfn
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Akureyri
Ísafjörður
Ísafjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201905/1119
201905/1118
201905/1117
201905/1116
201905/1115
201905/1114
201905/1113
201905/1112
201905/1111
201905/1110
201905/1109
201905/1108
201905/1107
201905/1106
201905/1105
201905/1104
201905/1103
201905/1102
201905/1101
201905/1100
201905/1099
201905/1098
201905/1097
201905/1096
201905/1095
201905/1094
201905/1093
201905/1092
201905/1091
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Forstöðumaður QESH

Forstöðumaður Víking
Brugghúss á Akureyri

Forstöðumaður
QESH
(Quality,
Environment,
Safety and Health) ber ábyrgð á gæðamálum,
ƦŘĴƽĔƊǘƒŘëŏƦŘȣ ĴĔĹŏƒƦȼ Ťĭ ŮƊǄĭĭĹƒŘëŏƦŘ ąăĎĹ
á Akureyri og í Reykjavík. Ber hann ábyrgð á að
tryggja að farið sé eftir öllum stöðlum og stefnum
¶ȶ¶ĴĔŤĆêɀŤŏêŤŘƇêŚǄȷŤĭ-ȶŤĆêɀŤŏê
-ƦƊŤƇĔêŚêƊƞŚĔƊƒȷȣƈêƊŘĔĎƞêŏĹĎêĎŌǄŚŚêȣĹŚŚŏĔĹĎê
og fylgja eftir öllum gæðastefnum fyrirtækisins.

Um nýtt starf forstöðumanns er að ræða sem felur í
sér stjórnun Víking Brugghúss þar sem um
30 starfsmenn starfa við framleiðslu bjórs.
Forstöðumaður ber ábyrgð á rekstri Brugghúss
Ťĭ ƽĹŚŚƦƊ ŚëĹĎ ŘĔĎ ƒƞŉťƊŚĔŚčêƞĔǄŘĹ ŤĆêɀŤŏê ë
Íslandi.

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf í raungreinum eða sambærileg
menntun
Haldbær stjórnunarreynsla
ĔŌŌĹŚĭŤĭƊĔǄŚƒŏêêĬĭăĎêƒƞêƊǘŤĭȮĔĎê
öryggismálum
Reynsla af þjálfun starfsfólks auk framúrskarandi
hæfni í mannlegum samskiptum
Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta
Góð almenn tölvuþekking
Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
Þekking á aðferðafræði Lean er kostur
¡ĔǄŚƒŏêêĬƒƞêƊǘĻêŏƈŉťĎŏĔĭƦƦŘĴƽĔƊǘĔƊŌŤƒƞƦƊ

Nánari upplýsingar veitir Júlía Rós Atladóttir
framkvæmdastjóri á vörustjórnunarsviði
julia@ccep.is

•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða
sambærileg menntun
Haldbær stjórnunarreynsla
Reynsla af þjálfun starfsfólks auk framúrskarandi
hæfni í mannlegum samskiptum
Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta
Góð almenn tölvuþekking
Þekking og starfsreynsla úr matvælaiðnaði er
kostur
Árangursrík reynsla af breytingastjórnun er
kostur
Þekking á aðferðafræði Lean er kostur

Nánari upplýsingar veitir Júlía Rós Atladóttir
framkvæmdastjóri á vörustjórnunarsviði
julia@ccep.is

Sölustjóri í Reykjavík
Vegna aukinna umsvifa í sölu, er laus ný staða
sölustjóra. Sölustjóri mun bera ábyrgð á því að
hámarka árangur deildarinnar með því að leiða
og hvetja sitt teymi að sölumarkmiðum, innleiða
êĎĬĔƊĎêĬƊăĎĹ-ŤĭƒŮŏƦŌĔƊǘêƦŌƈĔƒƒêĎƒŌêƇê
góðan, metnaðarfullan og jákvæðan starfsanda.

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg
menntun
Haldbær stjórnunarreynsla og/eða sölustjórnun
ƊĔŚŚêŚčĹëĴƦĭĹëƒŮŏƦŤĭŘĔƞŚêĎƦƊĻƒƞêƊǘ
Reynsla af þjálfun starfsfólks auk framúrskarandi
hæfni í mannlegum samskiptum
Mjög góð tölvuþekking og hæfni til að tileinka sér
tækninýjungar
LăĬŚĹƞĹŏêĎŚëëƊêŚĭƊĹĻčǅŚêŘĻƒŌƦƦŘĴƽĔƊǘƈêƊ
sem breytingar eru hraðar
Fagleg framkoma og hæfni til að halda kynningar
Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta
Gilt bílpróf

Nánari upplýsingar veitir Björg Jónsdóttir,
forstöðumaður á sölu- og markaðssviði
bjorg@ccep.is

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Áhugasömum umækjendum er bent á ráðningarvef CCEP: www.ccep.jobs
Umsóknarfrestur vegna allra starfa er til og með 2. júní 2019.
ŤĆêɀŤŏêëRƒŏêŚčĹƒƞêƊĬêƊĔĬƞĹƊƽĹƊŌƊĹŉêĬŚƊĕƞƞĹƒƒƞĔĬŚƦŤĭƒƞŉťƊŚĔŚčƦƊĭĔƊêƒĕƊĭƊĔĹŚĬǄƊĹƊƈƽĻêĎêƦŌĹŚŚĬŉŮŏąƊĔǄƞĹŏĔĹŌĹĻĴťƇĹ
ƒƞêƊĬƒŘêŚŚê ƒŌĹŏêƊ ƒĕƊ Ļ êƦŌŚƦŘ ëƊêŚĭƊĹ ĬǄƊĹƊƞăŌĹƒĹŚƒȨ ÔĹĎ ƞƊƧƦŘ ƈƽĻ êĎ ŘĔĎ ƈƽĻ êĎ ƒƞǄƊŌŉê ĬŉŮŏąƊĔǄƞŚĹ Ťĭ ŉêĬŚƊĕƞƞĹ ĹŚŚêŚ
ĬǄƊĹƊƞăŌĹƒĹŚƒȣąƧƦŘƽĹĎƞĹŏĭťĎêŚƽĹŚŚƦƒƞêĎƒĔŘŏêĎêƊêĎƒĕƊĭŤƞƞƒƞêƊĬƒĬťŏŌȨŏŏĹƊĔĹŚƒƞêŌŏĹŚĭêƊƒĔŘƦƇƇĬǄŏŏêĴăĬŚĹƒŌƊŮĬƦƊ
êƦĭŏǅƒƞƊêƒƞêƊĬêĔƊƦĴƽêƞƞĹƊƞĹŏêĎƒăŌŉêƦŘƒƞŮƊĬȣťĴëĎŌǄŚĹȣƞƊƧêƊąƊŮĭĎƦŘȣŏĹƞêƊĴăƞƞĹȣƦƇƇƊƦŚêȣŌǄŚĴŚĔĹĭĎȣêŏčƊĹĔĎêĬŮƞŏƦŚȨ
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Sveinar og meistarar óskast
Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir faglærðum
sveinum og meisturum í húsasmíði
Frekari upplýsingar:
kristinn@h45.is /
hlynur@h45.is
697 8910 / 694 9922
H45 verktakar

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 h önnun

Hugbúnaðarsérfræðingur
Forstöðumaður á
búsetusviði Akureyrarbæjar
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.
Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Sérfræðingur á sviði
póst- og fjarskiptamála

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar stöðu
sérfræðings á sviði póst- og fjarskiptamála til aﬂeysinga í eitt ár.
Verkefnin eru mjög fjölbreytt og varða m.a. framkvæmd fjarskiptaáætlunar,
samningagerð og þátttöku í starfshópum á verkefnasviði skrifstofunnar
varðandi stefnumótun, samskipti við stofnanir, Alþingi og almenning.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Þekking á fjarskiptamarkaði kostur.
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Þekking á áætlunargerð æskileg.
• Reynsla af samningagerð æskileg.
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti og ensku.
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt, sem og í hóp.
• Mjög góð samskiptafærni, metnaður og skipulagshæﬁleikar.

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

Um er að ræða fullt starf, tímabundið til eins árs. Laun greiðast
samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna
Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Karlar jafnt sem konur eru hvött
til að sækja um auglýst starf.

Akureyrarbær • Geislagata 9 •

Sími 460 1000 • akureyri.is

Nánari upplýsingar veitir Guðný E. Ingadóttir, mannauðsstjóri, í síma 545 8200.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 10. júní nk.

Umsóknum skal skila rafrænt á Starfatorgi
– starfatorg.is. Þar má einnig ﬁnna nánari
upplýsingar um starﬁð.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

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

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

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.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Starf

Stofnun

Staður

Sérfræðingur í lækningatækjum
Sjúkraliðar og sjúkraliðanemar
Bókari
Sérfr. í opinberum fjármálum
Skipaeftirlitsmaður
Sérfr. - skipaeftirlit- og leyfisveit.
Tæknimaður
Áfangastjóri
Læknir - Göngudeild sóttvarna
Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingar
Skrifstofumaður
Doktorsnemi á Menntavísindasv.
Kennari
Nýdoktor
Doktorsnemi í jarðeðlisfræði
Framkvæmdastjóri fjármála
Hjúkrunarfræðingur
Sérkennari og sviðsstjóri
Kennari í eðlis- og stærðfræði
Hjúkrunardeildarstjóri
Hjúkrunarfræðingur
Sérfræðilæknir
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraþjálfari
Fulltrúi í þjónustudeild
Kennarar og námsráðgjafi
Sérkennari á starfsbraut
Umsjónam. fasteigna og tækja
Mannauðsstjóri
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Kennari í stærðfræði
Hugbúnaðarsérfræðingur
Kennari í húsasmíði
Veiðieftirlit
Veiðieftirlit
Sviðsstjóri
Sviðsstjóri
Sviðsstjóri
Yfirlækn. á sviði eftirlits og gæða
Sjúkraliði
Ljósmóðir
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Aðstoð í aðhlynningu, sumarafl.
Nýdoktor í jarðskjálftaverkfræði
Sérfræðingur
Lögfræðingur
Lögfræðingur
Sérfræðingur

Lyfjastofnun
Heilbrigðisst. Suðurnesja, Víðihlíð
Landgræðslan
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Samgöngustofa
Samgöngustofa
Vegagerðin
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæslan Sólvangur
Heilsugæslan Miðbæ
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsv.
Háskóli Íslands
Framhaldssk. í Austur-Skaftafellss.
Háskóli Íslands
Háskóli Íslands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn á Ísafirði
LSH, heila- tauga og bæklunarskurð.
Landspítali, ónæmisfræðideild
Landspítali, lýtalækningar
Landspítali, blóð- og krabbameinsl.
Landspítali, líknarráðgjafateymi
Landspítali, blóðlækningadeild
Landspítali, bráðalyflækningadeild
LSH, mönnunar- og starfsumhverfisd.
Landspítali, sjúkrahótel
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Þjóðskrá Íslands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Vatnajökulsþjóðgarður
Biskupsembættið
Landspítali, hjartadeild
Landspítali, taugalækningadeild
Landspítali, smitsjúkdómadeild
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Rannsóknamiðstöð Íslands
Verkmenntaskóli Austurlands
Fiskistofa
Fiskistofa
Vinnueftirlitið
Vinnueftirlitið
Vinnueftirlitið
Embætti landlæknis
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið
Félagsmálaráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið

201905/1119
Reykjavík
201905/1118
Grindavík
201905/1117
Gunnarsholt
201905/1116
Reykjavík
201905/1115
Reykjavík
201905/1114
Reykjavík
Reyðarfjörður 201905/1113
201905/1112
Egilsstaðir
201905/1111
Reykjavík
Hafnarfjörður 201905/1110
201905/1109
Reykjavík
201905/1108
Kópavogur
201905/1107
Reykjavík
201905/1106
Höfn
201905/1105
Reykjavík
201905/1104
Reykjavík
201905/1103
Selfoss
201905/1102
Akureyri
201905/1101
Ísafjörður
201905/1100
Ísafjörður
201905/1099
Reykjavík
201905/1098
Reykjavík
201905/1097
Reykjavík
201905/1096
Reykjavík
201905/1095
Reykjavík
201905/1094
Reykjavík
201905/1093
Reykjavík
201905/1092
Reykjavík
201905/1091
Reykjavík
201905/1090
Grindavík
201905/1089
Reykjavík
Reykjanesbær 201905/1088
201905/1087
Akranes
201905/1086
Skaftafell
201905/1085
Reykjavík
201905/1084
Reykjavík
201905/1083
Reykjavík
201905/1082
Reykjavík
201905/1081
Akranes
201905/1080
Reykjavík
Neskaupstaður 201905/1079
Stykkishólmur 201905/1078
201905/1077
Höfn
201905/1076
Reykjavík
201905/1075
Reykjavík
201905/1074
Reykjavík
201905/1073
Reykjavík
201905/1072
Akranes
201905/1071
Egilsstaðir
Seyðisfjörður 201905/1070
Seyðisfjörður 201905/1069
Seyðisfjörður 201905/1068
201905/1067
Reykjavík
201905/1066
Reykjavík
201905/1065
Reykjavík
201905/1064
Reykjavík
201905/1063
Reykjavík

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Nr. á vef

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

capacent.is

Project Delivery Center
Icelandair is establishing a Project Delivery Center, a new project-driven unit at the heart of the
business. It is designed to take on and drive our most important and challenging cross-functional
projects that are given top priority at executive level. Aligned with our strategic direction, the aim is
to strengthen Icelandair’s position and capitalize on opportunities that arise in the competitive and
ever-changing global aviation environment.
We seek talented, forward-thinking leaders passionate about driving and delivering positive
strategic outcomes in a fast-changing international business.

Director Project Delivery
The Director of Project Delivery will lead our new unit and play a key
role in establishing a strategic overview of Icelandair’s project portfolio.
Key functions are to lead the project prioritization process, ensure that
the necessary time and resources are allocated to projects and align
stakeholders from around the Company on a successful, thought-out
journey from concept to delivery.
Please find a detailed description of the roles’ responsibilities and
requirements on our application page.

Project Managers
The Project Delivery Center will function as a team of project
managers with diverse backgrounds and experience. In addition
to project management and delivery, team members will co-coach
each other. This will involve on-the-job training of necessary skills,
project delivery methodologies, common ways of working and shared
learning. We are searching for leadership talent with experience
from consulting, software engineering, finance, business, operations
or other areas – as long as you are willing and able to learn and grow
fast and take responsibility for the goals assigned to you and your
project team.

Apply at the Icelandair website no later than Sunday, June 2nd.
For job specifications and qualifications please visit: https://career.icelandair.is
For further information please contact Kristján Pétur Sæmundsson, Recruiting Director, kristjanpetur@icelandair.is

Drive & deliver top-level
projects in the spirit of
Icelandair
Icelandair Group employs over 5,000 people from
many nationalities. Our employees are the key to
the success of the Company. We value diversity
and provide a supportive and motivating working
environment.
We seek to attract talented and qualified people
who can help the Company meet the challenges
of the future.

Marketing
Global Digital Marketing – Team Lead
We seek a qualified digital marketing specialist to take the lead
in developing and managing a successful global digital marketing
strategy for Icelandair. As Team Lead you should have in-depth
marketing experience and a passion for digital communication.
You will work closely with different teams to ensure consistency
through all digital marketing channels. You should also provide
forward-thinking ideas to build and maintain a strong company
web presence.
Key responsibilities:
I Develop and maintain Icelandair’s digital marketing strategy
by defining a clear role of all digital marketing platforms within
the strategy.
I Work closely with web and content teams to improve organic
visibility and web user experience.
I Follow the latest marketing trends, technologies and best
practices and share them with marketing stakeholders.
I Motivate, mentor and manage the digital marketing team to
achieve defined short-term and long-term goals.
I Manage digital marketing budgets and work closely with outside
vendors to optimize digital marketing investment.
Please find a detailed description of the roles’ responsibilities and
requirements on our application page.
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Starfsfólk óskast í fjölbreytt störf á Norðurlandi vestra

Viltu minni tíma í
umferðinni og meiri
tíma með fjölskyldunni?
Á vef Samtaka sveitarfélaga á
Norðurlandi vestra er að ﬁnna
upplýsingar um áhugaverð störf
í boði í landshlutanum:

www.ssnv.is
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.

Snyrtivöruheildssala leitar eftir samviskusömu
og áreiðanlegu starfsfólki.
Við leitum að sölumanni. Kynningar, lagervinna og afgreiðsla og
útkeyrsla eru einnig hluti af þessu starﬁ.
Viðkomandi þarf helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með ljúfa
framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt með mannleg samskipti.
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.

Tækni- og verkfræðingar
VSB Verkfræðistofa leitar að tækni- eða verkfræðingi
til framtíðarstarfa á framkvæmdasviði.
Hefur þú áhuga á að starfa við fjölbreytt og
krefjandi verkefni við:
• Framkvæmdaráðgjöf
• Byggingarstjórn
• Framkvæmdaeftirlit
• Áætlunargerð
Á framkvæmdasviði VSB starfar öﬂugt teymi
bygginga-, tækni- og verkfræðinga.
Það er stefna framkvæmdasviðs að nýta sér tækni
til þess að bæta gæði og nota starfsmenn rafræn
eftirlitsverkfæri, BIM og dróna í sínu starﬁ.
Frekari upplýsingar gefur Gísli Ó. Valdimarsson
gisli@vsb.is
Umsókn um starﬁð með upplýsingum um menntun,
hæfni og starfsreynslu óskast skilað á ofangreint
netfang eigi síðar en 10. júní nk.
Starfsreynsla við mannvirkjagerð er æskileg.
Fyllsta trúnaðar verður gætt.
VSB Verkfræðistofa er fjölhæf verkfræðistofa á sviði
mannvirkjagerðar og framkvæmda. VSB veitir viðskiptavinum
ráðgjöf með lausnum sem einkennast af hagkvæmni,
fagmennsku og áreiðanleika. Á stofunni starfa 32 manns.

Bæjarhrauni 20
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is

Lagerumsjón og gagnaskráning
Egilsstöðum
6%6-/ʬWOEVIJXMVEVʛEʯƽYKERWXEVJWQERRXMPIWWEWNʛYQHEKPIKERVIOWXYVFMVKELEPHW
SKWOVʛRMRKEVXORMKEKREʛWXEVJWWXʯJ]VMVXOMWMRWʛ)KMPWWXʯYQ+IVXIVVʛJ]VMVEZIVOIJRMR
WOMTXMWXYQEFMPXMPLIPQMRKE:MLZIXNYQFMOSRYVSKOEVPEXMPEWONEYQ

Seltjarnarnesbær
Laus störf
Leikskóli Seltjarnarness
– starfsfólk óskast frá 1. ágúst nk.
• Deildarstjóri, fullt starf.
• Leikskólakennarar, fullt starf.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• 1ʬXXEOE SK WOVʛRMRK FMVKE

• +ʬ XʯPZYOYRRʛXXE

• %JKVIMWPE PEKIVIJRMW

• 2ʛOZQRM SK WOMTYPIK ZMRRYFVʯK

• 9QWNʬR QI FMVKYQ

• IOOMRK ʛ VEJZIMXYIJRM IV OSWXYV

• 7OVʛRMRK XORMKEKRE

• *VYQOZM SK Kʬ WEQWOMTXELJRM

• Leikskólaleiðbeinendur, fullt starf.

Frístundamiðstöð Seltjarnarness
• Frístundaleiðbeinendur og stuðningsfulltrúar, fullt starf og hlutastörf með
börnum á aldrinum 6-10 ára.
• Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra
uppeldisfræðimenntun, fullt starf.

2ʛREVM YTTPʴWMRKEV ZIMXMV ʖPJEV -RKZEVWWSR -RROEYTEWXNʬVM IE WXEVJWQERREWXNʬVM 6%6-/ ʧ
WʧQE   9QWʬOREVJVIWXYV IV XMP  NʱRʧ  SK WOEP WOMPE YQWʬORYQ QI JIVMPWOVʛ ʛ
[[[VEVMOMWEXZMRRE
6%6-/ SLJ IV VIOM WIQ STMRFIVX LPYXEJʣPEK ʧ IMKY VʧOMWMRW ,PYXZIVO 6%6-/ IV E HVIMJE VEJSVOY EYO
IWW E EƽE HVIMJE SK ERREWX WʯPY ʛ LIMXY ZEXRM 7XEVJWQIRR 6%6-/ IVY YQ  EEPWOVMJWXSJE
IV ʧ 6I]ONEZʧO SK YQ  WXEVJWWXʯZEV IVY HVIMJEV ZʧXX SK FVIMXX YQ PERHM

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is

Nánari upplýsingar um starfið og skil umsóknar
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til 9. júní næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

seltjarnarnes.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 2 5 . M A Í 2 0 1 9

Þúsundþjalasmiður
Sumarstarf / framtíðarstarf í Suðursveit
Fjölbreytt verkefni í Suðursveit fyrir fjölhæfan einstakling
og/eða pör!
Gistiheimilin Reynivellir og Gerði ásamt Blue Iceland – Ice
Caving and Hiking, sem öll eru starfrækt í Suðursveit (sveitarfélagið Hornafjörður), auglýsa eftir fjölhæfum og laghentum
einstakling til fjölbreyttra verkefna í sumar með möguleika á
framtíðarstarﬁ.
Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til þess að sækja
um starﬁð og eru reynsluboltar á besta aldri sérstaklega
velkomnir.
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Tæknimaður
Reyðarfjörður
Vegagerðin auglýsir eftir tæknimanni
iXPVMyQDUGHLOG9HJDJHUèDULQQDUi5H\èDU¿UèL
8PHUDèU èDIXOOWVWDUI
Starfssvið
• Eftirlit með framkvæmdum ásamt tæknilegu
og fjárhagslegu uppgjöri.
• Vinna við undirbúning verka, áætlanagerð
og útboðslýsingar.
• Skráningar í gagnabanka að loknum framkvæmdum.
• Þátttaka í öðrum verkefnum á umsjónardeild.

Um er að ræða verkefni tengd daglegum rekstri gistiheimilanna og almennri umsjón með húsnæði og lóð ásamt
tilfallandi bústörfum - Kostur ef viðkomandi býr yﬁr kunnáttu
í bílaviðgerðum og er með meirapróf.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í star¿.
• Reynsla af ámóta störfum er kostur.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í star¿.
• Góð íslenskukunnátta.
• Kunnátta í ensku og einhverju norðurlandamáli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2019. Umsóknir berist á netfangið starf@vegagerdin.is.
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og
hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. Tekið skal fram
að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Nánari upplýsingar
um star¿ð veita Guðjón 0agnússon deildarstjóri umsjónardeildar í síma 22 190 og Sveinn
Sveinsson svæðisstjóri í síma 22 1910. gllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Verkefnin gætu hentað fyrir par í fulla vinnu eða hlutastarf.
Húsnæði er í boði á svæðinu.
Upplýsingar veitir Björn Borgþór Þorbergsson í síma 846-0641.
Umsóknir sendist á netfangið bjornthor@gerdi.is

RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa
til umsóknar. Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2019.
Frekari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu sendiráðsins:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment
Application (ERA)

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the
position of Security Guard. The closing date for this postion
is June 9, 2019. Application instructions and further information can be found on the Embassy’s home page:https://
is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Applications must be submitted through Electronic
Recruitment Application (ERA)

Verkstjóri í Borgarnesi
6%6-/SLJEYKPʴWMVIJXMVZIVOWXNʬVEVEƼREEVQERREXMPWXEVJEʛWXEVJWWXʯJ]VMVXOMWMRW
ʧ&SVKEVRIWM,ʣVIVYQJNʯPFVI]XXWXEVJEVEZMWXNʬVRYRʛʯƽYKYQZMRRYƽSOOMWIQ
ZMRRYV ZM ZMLEPH ZMKIVMV SK RʴJVEQOZQHMV ʛ HVIMƼOIVƼ 6%6-/ ʛ :IWXYVPERHM :M
LZIXNYQFMOSRYVSKOEVPEXMPEWONEYQ

Starfssvið

Hæfniskröfur

• 7OMTYPEKRMRK ZMRRYƽSOOW SK
YXERYQLEPH YQ ZIVO

• +ʬMV WOMTYPEKW SK WXNʬVRYREVLƼPIMOEV
• 7ZIMRWTVʬJ ʧ VEJZMVONYR

• :MRRE ZM HVIMƼOIVƼ

• +ʬ LJRM ʧ QERRPIKYQ WEQWOMTXYQ

GARÐABÆ

• ʀF]VK ʛ XONYQ SK FʱREM

• ʔV]KKMWZMXYRH

• 7EQWOMTXM ZM ZIVOXEOE SK
ZMWOMTXEZMRM

• (VMJOVEJXYV SK WNʛPJWX ZMRRYFVʯK

Flataskóli
• Leikskólakennari
• Sumarstarfsmaður í leikskóladeild

• :MRRE WEQOZQX ʯV]KKMWVIKPYQ

STÖRF HJÁ

Garðaskóli
• Grunnskólakennari til að stýra
upplýsingaveri
Sjálandsskóli
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Stuðningsfulltrúar
Leikskólinn Hæðarból
• Leikskólakennari – 50% starfshlutfall

• Bílpróf

2ʛRErM YpplʴWMRKEr ZIMXMr 7XYrlE 6EfR +YQYRHWWSR HIMlHErWXNórM frEQOZQHEWZMW
ʛ :IWXYrlERHM IE WXErfWQERREWXNórM 6%6-/ í WíQE   9QWóORErfrIWXYr Ir XMl
 NʱRí  SK WOEl WOMlE YQWóORYQ QI fIrMlWOrʛ ʛ ZIf 6%6-/ [[[rErMOMWEXZMRRE
6%6-/ SLf Ir rIOM WIQ SpMRFIrX LlYXEfʣlEK í IMKY ríOMWMRW ,lYXZIrO 6%6-/ Ir E HrIMfE
rEfSrOY EYO IWW E EƽE HrIMfE SK ERREWX WʯlY ʛ LIMXY ZEXRM 7XErfWQIRR 6%6-/ IrY YQ
 EElWOrMfWXSfE Ir í 6I]ONEZíO SK YQ  WXErfWWXʯZEr IrY HrIMfEr ZíXX SK FrIMXX YQ
lERHM

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS
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Aðalfundur

Náttúruverndarsamtaka
Íslands
verður haldinn miðvikudaginn 5. júní í Reykjavíkur-Akademíunni,
Þórunnartúni 2, 4. hæð og hefst fundurinn kl. 20.
Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf
Sjá www.natturuvernd.is

Sérfræðingar í
ráðningum

Samstæða
Orkuveitu Reykjavíkur
Allar auglýsingar vegna
innkaupaferla eru birtar á

utbodsvefur.is

Ánægðir viðskiptavinir eru
okkar besta auglýsing

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

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

ÚTBOÐ

GRÆNUKINN
&OEVSOÓKVOHBUOBPHWFJUVLFSGB

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.
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.

MENNTUNARSJÓÐUR
Mæðrastyrksnefndar
Reykjavíkur
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr

Menntunarsjóði Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur
Sjóðurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám á
skólaárinu 2019-2020
Gengið verður frá styrkbeiðni þegar öll umbeðin gögn
hafa borist og staðfesting hefur fengist á skólavist.
Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að ákveðnu
hámarki), bókakaupa eða annars sem gerir umsækjanda
kleift að stunda og ljúka námi.
Umsóknarfrestur rennur út 22. júní 2019
Umsókn þarf að fylgja
- skattskýrsla síðustu 2ja ára
- staðfesting á námsvist
Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari
upplýsingar eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á vef
Mæðrastyrksnefndar - www.maedur.is og Facebook síðu Menntunarsjóðsins.

)BGOBSƪBSÆBSC¼S 7BUOTWFJUB)BGOBSƪBSÆBS 
'S·WFJUB)BGOBSƪBSÆBS .ÃMBFIG )47FJUVSIGPH
7FJUVSPIGÉTLBTBNFJHJOMFHBFGUJSUJMCPÆJ
WFSLUBLBÃFOEVSOÓKVOHBUOBPHMBHOBÃ
(S¼OVLJOOÃ)BGOBSǠSÆJ7FSLJÆTLJQUJTUÃUWP
·GBOHBVNWJÆ#·SVLJOOTFNTLVMVWJOOBTUTJUU
IWPSU·SJÆ PH
Jarðvegsskipt verður í götum, fráveitulagnir verða
endurnýjaðar ásamt lögnum neysluvatns,
Iitaveitu, rafveitu Pg ƪarskiptalagna -agnir verða
eftir atvikum endurnýjaðar að húsum utan
fráveitu
Helstu verkþættir eru:
• Götur 8 m breiðar um 320 m
• Gröftur og fylling um 2500 m3
• Malbik um 2200 m2
• Stofnlagnir fráveitu um 630 m
• Stofnlögn vatnsveitu um 320 m
• Stofnskurðir veitustofnana um 910 m
Útboðsgögn verða seld í Þjónustuveri
Hafnarƪarðarbæjar, /orðurhellu , frá og með
þriðjudeginum  maí 7erð kr ,
Tilboð verða opnuð á sama stað, miðvikudaginn
 júní , kl :
7erklok fyrri áfanga eru  september  og
verklok seinni áfanga eru  september 

585 5500 IafnarƪorEuris

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur um hópbifreiðaþjónustu fyrir
Reykjavíkurborg, EES útboð nr. 14564.
• Endurnýjun gönguleiða 2019 – Útboð 2, útboð nr.
14483
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

66 kV JARÐSTRENGUR
Tilboð í jarðvinnu og lagningu

Innkaupadeild

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu og lagningu á 66 kV jarðstreng.
Verkið felst í að leggja 66 kV jarðstreng,
Sauðárkrókslínu 2 (SA2) og fjarskiptarör um 23,3 km leið milli tengivirkisins
við Varmahlíð og fyrirhugaðs tengivirkis við Borgarteig á Sauðárkróki.
Auk þess að leggja sams konar streng, Sauðárkrókslínu 1 (SA1),
og fjarskiptarör um 2,1 km leið frá fyrirhuguðu
tengivirki á Sauðárkróki að endamastri Sauðárkrókslínu 1 sunnan við Sauðárkrók.

Til leigu
2000 fermetra iðnaðar og
vöruhús í Reykjavík til leigu

Allar nánari upplýsingar er finna í útboðsgögnum sem eru aðgengileg á vefsíðunni utbod.landsnet.is

Malbikað bílaplan
Nóg af bílastæðum
/DXVWˌMµWOHJD
Landsnet | Gylfaﬂöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Nánari upplýsingar veitir:

Þröstur Þórhallsson, O¸JJIDVWHLJQDVDOL
WKURVWXU#PLNODERUJLVsími: 897 0634

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

SKAGINN ER Á TOPPNUM!
AKRALUNDUR 15-21 - GLÆSILEG MIÐJURAÐHÚS
Opið hús sunnudaginn 26.maí 2019. Kl. 13,30 – 14.00
Herdís V. Hölludóttir lgf. S: 694 6166, herdis@valholl.is verður á staðnum

Opið hús miðvikudaginn 29.maí 2019. Kl. 17.00 – 18.00
Hákon Svavarsson lgf. S: 898 9396, hakon@valfell.is verður á staðnum

- FRÁBÆRT VERÐ
42.700.000 KR.
-Seljandi er tilbúinn að skoða skipti og rúman greiðslufrest.
-Seljandi getur veitt seljandalán fyrir hluta kaupverðs.
-Húsin geta verið til afhendingar strax!

Ð
I
P
O
HÚS

Nú er tækifærið til að eignast rúmgott sérbýli á einni hæð á mjög hagstæðu verði- vaxtalækkun! - sumar og sól framundan.
• Húsin eru á einni hæð, stærð 183,6 fm. 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi.
• Þeim er skilað fullbúnum að utan og rúmlega fokheldum að innan, byggingarstig 4 skv. ÍST 51.
• Auk þess er búið að einangra útveggi og þak, leggja gólfhitalögn og fullklára húsin að utan.
• Til viðbótar við byggingarstig 4 eru útveggir og loft einangruð, rakarvarnarlag og lagnagrind sett á alla útveggi og loft.
• Húsin eru klædd að utan með Cembrit ﬂísum.
• Bílskúrshurð er stálfellihurð með opnara.
• Á milli íbúðar og bílskúrs er eldvarnarhurð, aðrar hurðir og gluggar úr álklæddu timbri.

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

S í ð a n
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Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

OPIÐ HÚS

25. maí 17:30 – 18:00

Fjallalind 139

Sunnusmári 24, íb. 302

201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 274 fm

201 KÓPAVOGUR

EINBÝLI

HERB:

5

Einstakt tækifæri! Um ræðir hús á 1000fm lóð við
ósnorta náttúru á einum vinsælasta stað höfuðborgarsvæðisins. Íbúð með sér inngangi er á neðri hæð
hússins. Stór pallur er í kringum húsið með heitum potti.

Heyrumst

FJÖLBÝLI

HERB: 4-5

Heyrumst

Halldór 618 9999

97.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 116,7 fm

Íbúð 302: Er 116,7 fm er 4-5 herbergja íbúð á
3.hæð.¢Sérmerkt bílastæði í bílakjallara f\lgir
íbúðinni. Tilbúin til afhendingar.

Hannes 699 5008

60.900.000

Löggiltur fasteignasali

27. maí 18:00 – 18:45

Tröllateigur 9

Sunnusmári 28, þakíbúð

270 MOSFELLSBÆR
STÆRÐ: 160 fm

201 KÓPAVOGUR

RAÐHÚS

HERB:

6

Mjög fallegt og rúmgott raðhús með möguleika
á ´mm svefnherbergjum. Timburverönd í vestur, sérgarður. Granítborðplötur.
Heyrumst

Hannes 699 5008

69.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 144 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

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

Heyrumst

Hannes 699 5008

98.900.000

Löggiltur fasteignasali

26. maí 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
l\ftuhúsi að ½lalind 4-8. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar með gólfefnum,
innb\ggðum kæliskáp og uppþvottavél,
innfelld lýsing og önnur ljós f\lgja.
Innréttingar frá GKS, Span helluborð og
raftæki frá AEG. Fullbúnar sýningaríbúðir
til sýnis og sölu.

2 herb- verð frá 37,9m. Stærðir 57,7-79,9 fm.
3 herb - verð frá 49,9m. Stærðir 99,9-154 fm.
4 herb - verð frá 57,9m. Stærðir 111,7-165,4 fm.
5 herb - verð frá 64,9m. Stærðir 129,9-147,5 fm.

Verð frá 37.900.000
Heyrumst

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari
Sölufulltrúi

892 9966
stefan@fastlind.is
Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

NÝTT Í SÖLU
Hafnarbraut 11, Kópavogi
Einstakt sjávarútsýni

OPIÐ HÚS sunnudaginn 26. maí milli 13:00 - 14:00 eða bókið skoðun.
Stúdíóíbúð, verð frá kr. 33,5 mkr.
2ja herbergja, verð frá kr. 36,9 mkr.
3ja herbergja, verð frá kr. 38,9 mkr.
Innréttingar frá HTH, eldhústæki frá Ormsson, harðparket frá Parka. Þvottaherbergi inn í íbúðum.
Bílastæði í bílageymslu með flestum íbúðum sem nú eru í sölu. Aðeins 20 íbúðir til sölu í fyrsta áfanga.

Kynntu þér íbúðirnar á www.karsnes.is/hafnarbraut11

Magnús Már
Lúðvíksson

Hannes
Steindórsson

þorsteinn
Yngvason

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

699-2010

699-5008

696-0226

magnus@
fastlind.is

hannes@
fastlind.is

thorsteinn@
fastlind.is

Frekari
upplýsingar
veita:

Hagkvæmar og vel skipulagðar íbúðir

OPIÐ
HÚS
laugardaginn 25. maí frá kl. 13:00-14:00

Nýjar íbúðir til sölu í Sunnusmára 16-18 og Sunnusmára 20-22
s7YHJJMDWLOIMÑJXUUDKHUEHUJMDÈEÕËLU
s9HUËIU¼PLOOMNU
s6WÁUËIU¼IU¼IP

• Bílastæði í upphituðum bílakjallara
I\OJLUƮHVWXPÈEÕËXP

r'HLOLEÈODUÈKYHUƬQX

r)XOONO¼UDËDUÈEÕËLUPHËJÎOIHIQXP
ÈVVN¼SRJXSSÙYRWWDYÄO

r+OHËVOXVWÑËYDUI\ULUUDIEÈOD

r0MÑJJRWWVNLSXODJ

<ƬUÈEÕËLUIU¼IP

r0\QGG\UDVÈPDRJKLWDVWØUWPHË
VQMDOOVÈPD

¨WDUOHJDUXSSOØVLQJDUP¼ƬQQD¼ ZZZLV

r+ÕVLQHUXNOÁGGDËXWDQRJPHË
¼OWUÄJOXJJXP

Hlíðasmári 6
201 Kópavogur
Sími 510 7900
201@fastlind.is

r<ƬUYHUVODQLUÈJÑQJXIÁUL
r/HLNVYÁËLRJRSQLUJDUËDU
r6NÎODURJOHLNVNÎODUÈ
JÑQJXIMDUOÁJË
r8SSKLWDËDUJDQJVWÄWWLU

Allar upplýsingar veita:
Hannes Steindórsson, s. 699 5008, hannes@fastlind.is
Gunnar Valsson, s. 699 3702, gunnar@fastlind.is
Kristján Þórir Hauksson, s. 696 1122, kristjan@fastlind.is
Stefán Jarl Martin, s. 892 9966, stefan@fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Sunnusmári 24-28

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Einstaklega glæsilegar fullbúnar íbúðir
í nýjum miðbæ - 201 Smári - Sjón er sögu ríkari

1¿Mar Rg gl¨Vilegar íE¼ðir
að 6unnuVm£ra 24-2 í .µSaYRgi.

(innig er raIKleðVla Eíla m¸guleg
í Y¸ldum VW¨ðum í KYerˋnu.

E¼ðirnar aIKendaVW IullE¼nar Rg Yeglega
innr«WWaðar með gµlIeInum.

E¼ðir ¼WE¼nar n¿MuVWu
VnMalllauVnum Vem miða að
KagkY¨mni Rg À¨gindum.

Við K¸nnun K¼VVinV Yar mikið lagW uSS ¼r
gµðri n¿Wingu IermeWra.

6nMallVímaVW¿rður m\ndd\raVími
KiWaVW¿ringar Rg margW ˌeira.

+¼Við er YiðKaldVl«WW einangrað Rg kl¨WW
að uWan með £l-Wr« gluggum.
%ílakMallarar eru ¼WE¼nir IullkRmnum
raIKleðVlukerIum.

Depluhólar 4

111 Reykjavík

Efstaleiti 14

103 Reykjavík

Vel VkiSulagW einE¿liV K¼V £ WYeimur K¨ðum
Yið 'eSluKµla 4. (ignin KeIur Iengið gRWW YiðKald Verð :
í gengum Wíðina Rg VkarWar Iallegu ¼WV¿ni.
+¼Við Vem er 00 Im að VW¨rð er með  VYeInKerEergMum.
Rg gµðum VWRIum Àar Vem ¼WV¿nið \ˋr 5e\kMaYík n¿Wur Vína Yel.
(igninni I\lgir gµður WY¸Ialdur EílVk¼r með KeiWu Rg k¸ldu YaWni
Rg VM£lIYirkum KurðaRSnurum.

15 Im íE¼ð £ eIVWu K¨ð
Verð :
+¨rri lRIWK¨ð \ˋrE\ggðar VYalir
WV¿ni er mikið ¼r VWRIu Rg VYeInKerEergi
6W¨ði í Eílage\mVlu
ÀrµWWaValur Vundlaug KeiWir SRWWar Rg guIuEað

1£nari uSSl¿Vingar:

1£nari uSSl¿Vingar:

95,0 millj.

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

Opið hús sunnudaginn 26 maí kl. 17:45 - 18:15

203 Kópavogur

%XJ²XˌMµW

270 Mosfellsbær

7il leigu 250 Im aWYinnuEil með
innke\rVluKurðum í n¿Mu aWYinnuK¼Vn¨ði
Yið %ugðuˌMµW  í 0RVIellVE¨
/RIWK¨ð er um  meWrar
0¸guleiki er £ að VeWMa g£maramS Rg
ˌeiri innke\rVlud\r

1£nari uSSl¿Vingar:

1£nari uSSl¿Vingar:
l¸ggilWur IaVWeignaVali

105 Reykjavík

6Wµrgl¨Vilega Rg VMarmerandi ¼WV¿niVíE¼ð
Verð :
Yið %RgaKlíð 
6Wµrar VYalir \ˋrE\ggðar
mikið ¼WV¿ni \ˋr ERrgina
6Wµrar EMarWar VWRIur
+erEergi í kMallar m¸guleiki £ ¼Wleigu
6«raInRWar«WWur aI EílaVW¨ði nr.  £ lµð Yið K¼Við
s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

l¸ggilWur IaVWeignaVali

*l¨VilegW SarK¼V að VW¨rð 11 Im
Verð : 79,0 millj.
7YeggMa K¨ða
$IKendiVW IullE¼ið að uWan
WilE¼ið I\rir Wr«Yerk að innan
*rµIM¸Inuð lµð
)allegW umKYerˋ +eiðm¸rk Rg (lliðaYaWn
Afhending nóv. 2019 6kiSulag gRWW IermeWrar n¿WaVW Yel
s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Bogahlíð 8

55,9 millj.

1£nari uSSl¿Vingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

l¸ggilWur IaVWeignaVali

Faldarhvarf 13

88,9 millj.

úðirnar !

Síðustu íb

Til leigu

l¸ggilWur IaVWeignaVali

Fjarkaland

851 Þykkvibær

)Markaland er 1 KekWara VumarK¼Valand
Verð : 16,5 millj.
£VamW um 2 Im VumarK¼Vi
6WaðVeWning lµðar er Yið \kkYaE¨ Rg
E¿ður lµðin uSS £ IM¸lEre\WWa m¸guleika Wil uSSE\ggingar
%\ggMa m£ einE¿liVK¼V YinnuVWRIu Vkemmu Rg ˌr.
*µð aðVWaða I\rir KeVWaIµlk
rVWuWW er £ +ellu í YerVlanir Rg ÀMµnuVWu
1£nari uSSl¿Vingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

l¸ggilWur IaVWeignaVali

.

l¸ggilWur IaVWeignaVali

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

laugardaginn 25. maí kl. 14:00 - 15:00

Vunnudaginn 2. maí kl. 14:00 - 14:45

Meistaravellir 7

Efstasund 35

107 Reykjavík

104 Reykjavík

)alleg ˋmm KerEergMa íE¼ð £ IMµrðu Rg
eIVWu K¨ð í IM¸lE¿li Yið 0eiVWaraYelli
%ílVk¼r I\lgir 20 Im
6YeInKerEergi eru ÀrM¼ WalVinV en K¨gW að
E¨Wa Yið WYeimur í YiðEµW
6Wµrar VYalir í Vuður Rg auVWur
1£nari uSSl¿Vingar YeiWir:
Ásgrímur Ásmundsson, Kdl Rg l¸gg. IaVWeignaVali )r£E¨rW ¼WV¿ni í Vuður auVWur Rg nRrður
6«rge\mVla í kMallara
aVi#miklaERrg.iV sími: 5 4120
Verð:

0M¸g gl¨Vileg 2Ma KerE íE¼ð £ MarðK¨ð
í n¿legu K¼Vi ÀríE¿liVK¼Vi
6«rinngangur V«r garður Rg V«r EílaVW¨ði
1£nari uSSl¿Vingar YeiWir:

Svan G. Guðlaugsson, l¸gg. IaVWeignaVali
VYan#miklaERrg.iV sími:  00

59,9 millj.

.

6kr£ð VW¨rð  Im Rg er allW V«r í íE¼ðinni
Vem er ¸ll með gµlIKiWa
)alleg eign í n¿legu K¼Vi í grµnu KYerˋ
Verð:

41,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vunnudaginn 2. maí kl. 1:00 -1:0

Vunnudaginn 2. maí kl. 14:00 - 15:00

Hvassaleiti 95

Fagrahlíð 1

103 Reykjavík

1£nari uSSl¿Vingar YeiWir:

Jón Rafn Valdimarsson, l¸gg. IaVWeignaVali
MRn#miklaERrg.iV sími: 5 5520

)allegW IM¸lVk\lduK¼V £ YinV¨lum
VWað miðVY¨ðiV.
$ukaíE¼ð með V«rinngangi í kMallara.
%M¸rW VWRIa með VWµrum gluggum Rg n¿legu
SarkeWi. (ignin er Fa 25 Im að VW¨rð £
Àremur K¨ðum. %ílVk¼r Rg undir KRnum r¿mi
Vem n¿WiVW Vem VWudiR.
/auV Wil aIKendingar ˌMµWlega.
Verð:

92,3 millj.

221 Hafnarfjörður

1£nari uSSl¿Vingar YeiWir:

Ásgrímur Ásmundsson, Kdl Rg l¸gg. IaVWeignaVali
aVi#miklaERrg.iV sími: 5 4120

)alleg Ma KerEergMa íE¼ð £ 2. K¨ð
í liWlu IM¸lE¿li Yið )¸gruKlíð í 6eWEerginu
í +aInarˋrði
YRWWaKerEergi innan íE¼ðar
6«rge\mVla í kMallara 5 Im
(ignin er Vkr£ð VamWalV 4 Im
íE¼ð 14 Im Rg ge\mVla 5 Im
Verð:

Með þér alla leið

37,9 millj.

28 ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Heimir Eðvarðsson
Lögg.fasteignaog skipasali,
framkvæmdastjóri
heimir@fasteignaland.is
s. 893-1485

S
HÚ AG
IÐ D
OP NNU
SU

SOGSBAKKI, 801, SELFOSS.

Lindarbraut 635

í Reykjanesbæ

OPIÐ HÚS Á SUNNUDAGINN
FRÁ 13:00 - 14:00
• Snyrtilegar 2ja herbergja íbúðir á jarðhæð
við Lindarbraut 635 í Reykjanesbæ.
• Eignirnar eru með ca. 16fm sérafnotarétt.
• Stærð 58 fm
• Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning.

Glæsilegt 111 fm sumarhús á bökkum Sogsins.
Stór sólpallur með girðingu og heitum potti.
Eignarlóð 8.635 fm, kjarri vaxin, neðsta röð með glæsilegu útsýni.
Góð aðkoma og næg bílastæði
Lokað svæði með rafmagshliði (símahlið).

Verð: 19,9millj.kr

Verð kr. 49,9 milljónir.

Sigurður, Löggiltur fasteignasali
verður á staðnum.
s. 693-2080 | siggi@fermetri.is

Bókið skoðun á netfangi heimir@fasteignaland.is

Hólmgarður 2c, 230 Reykjanesbæ - fermetri@fermetri - s. 421 8787

Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

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

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

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

Einar Marteinsson
lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Bjarklind Þór
löggildingarnemi
bjarklind@fold.is / 690-5123

íslenskufræðingur

Vesturberg 191, 111 Rvk., tvær íbúðir.

Melabraut 3, 170 Seltjarnarnesi.

Miklabraut 78, 105 Rvk., 2ja herbergja.

OPIÐ HÚS MÁN 27/5 KL. 17:00-17:30.

OPIÐ HÚS MÁN 27/5 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS ÞRI 28/5 KL. 17:00-17:30.

OP

OP

IÐ

IÐ

HÚ

OP

IÐ

HÚ

S

S

HÚ

S

214,9 fm vel skipulagt einbýlishús með auka íbúð. Eigninni fylgir bílskúr. Aðalhluti hússins
skiptist í fjögur svefnherbergi, borðstofu, stofu, eldhús og baðherbergi. Á neðri hæð er
ágæt þriggja herbergja íbúð. Bílskúr með hita, vatni og rafmagni.

Melabraut 3, rúmlega 103 fm. neðri sérhæð m/sérinngangi og verönd. Íbúðin skiptist í tvö
rúmgóð svefnherbegri og eitt minna herbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Þvottaaðstaða
og geymsla á hæðinni. Vinnuskúr með rafmagni er á lóðinni. Bílskúrsplata fylgir.

Mikið endurnýjuð og falleg 65 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara. Nýleg gólfefni. Endurnýjað
eldhús og baðherbergi. Frábær staðsetning og stutt í margvíslega þjónustu. Góður leigusamningur, kr. 200 þús á mánuði.

Verð 74,9 milljónir.

Verð 44,9 millj.

Verð 29,9 millj.

Opið hús mánudaginn 27. maí kl.17:00-17:30, verið velkomin.

Opið hús mánudaginn 27. maí kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Opið hús þriðjudaginn 28. maí kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Skipholt 43, 105 Rvk., 4ra herbergja á 1.hæð.

Stýrimannastígur 8, 101 Rvk., einbýli.

Dynjandisvegur 23, 801 Selfoss, heilsárshús.

OPIÐ HÚS ÞRI 28/5 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS MIÐ 29/5 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS LAU 25/5 KL. 13:00-16:00.

OP

OP

IÐ

IÐ

HÚ

Opið hús þriðjudaginn 28. maí kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

IÐ

HÚ

S

S

Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð til vinstri. Íbúðin er 106,9 fm ásamt 6,4 fm geymslu í
kjallara, samtals 113,3 fm. Þrjú svefnherbergi. Parket, ﬂísar og dúkur á gólfum. Stórt eldhús.
Þvottahús innan íbúðar. Viðgerðir og málun utanhúss greiðast af seljanda. Gott innra
skipulag. Laus við kaupsamning. Verð 44,5 millj.

OP

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 miðvikudaginn 29. 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

Bogabraut 952
262 Reykjanesbær
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Garðar Hólm
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811
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SÖLUSÝNINGAR Í DAG LAUGARDAGINN
25. MAÍ KL. 13:30 - 14:00 OG MÁNUDAGINN
27. MAÍ KL. 17:30 - 18:00
• Glæsilegar 89,3 – 97,2 fm 3ja herbergja íbúðir.
• Hverri íbúð fylgir geymsla.
• Íbúðirnar hafa verið endurnýjaðar að öllu leyti.
Nánari uppl. veitir
Garðar Benedikt í síma 898-0255,
gardarbs@trausti.is
Verð frá 26,5 millj.

SEINNI STIGAGANGUR
ER KOMINN Í SÖLU!
S

PIÐ

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27. MAÍ KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi auk bílastæðis í lokuðum bílakjallara. Eignin er skráð 100,2
fm og þar af er 11,4 fm geymsla. Verð: 42,9 millj.
Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í síma 899-8811, gh@trausti.is
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Helluvað 15 – 110 Reykjavík
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Skagasel 5 – 109 Reykjavík

Gnitakór 2 – 203 Kópavogur

Kristnibraut 55 – 113 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27. MAÍ KL. 18:00 - 18:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27. MAÍ KL. 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27. MAÍ KL. 18:30 - 19:00

Gullfallegt tveggja hæða einbýlishús í rólegri og kyrrlátri götu.
Eignin er skráð 308,2 fm en rúmlega 20 fm sólstofa er utan
fermetratölu. Tvær auka íbúðir bjóða upp á góða útleigumöguleika. Garður er einstaklega gróinn og fallegur. Eignin getur
losnað fljótlega. Verð: 104 millj. Nánari uppl. veitir Styrmir Þór í
síma 846-6568, styrmir@trausti.is

Stórglæsilegt og vandað einbýlishús með fallegu útsýni. Eignin
er 299,8 fm, þar af er 50,5 fm innangengur bílskúr. Einstaklega vel
staðsett eign í barnvænu hverfi. Verð: TILBOÐ

Vel skipulögð 3ja herbergja 98,6 fm útsýnisíbúð í fallegu fjölbýli.
Svalir með svalalokun. Fallegt útsýni. Verð: 42,9 millj.

Nánari uppl. veitir Kristján í síma 867-3040, kristjan@trausti.is
og Guðbjörg Gerður í síma 899-5949, gudbjorg@trausti.is

Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í síma 899-8811, gh@trausti.is

S

IÐ
OP

HÚ

S

IÐ
OP

HÚ

S

IÐ
OP

HÚ

Sólheimar 16 – 104 Reykjavík

Rauðavað 13 – 110 Reykjavík

Lyngprýði 2 – 210 Garðabær

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 28. MAÍ KL. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 28. MAÍ KL. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 28. MAÍ KL. 17:30 - 18:00

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. Verð: 39,9 millj.

Vel skipulögð 2ja herbergja 83,9 fm íbúð með sérinngangi. Stór
afgirt hellulögð verönd sem snýr mót suðri. Sérstæði í upphitaðri
bílageymslu. Tilvalin fyrstu kaup. Verð: 41,9 millj.

Nánari uppl. veita Kristján í síma 867-3040, kristjan@trausti.is og
Einar Örn í síma 823-4969, einaro@trausti.is

Nánari uppl. veitir Sólveig í síma 869-4879, solveig@trausti.is

Fallegt 196,7 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 49,1 fm tvöföldum
bílskúr. Eignin er 5 herbergja og staðsett á skemmtilegum stað
í frábæru fjölskylduhverfi þar sem stutt er í menntun og flesta
þjónustu. Verð: 109,9 millj.
Nánari uppl. veitir Garðar Benedikt í síma 898-0255,
gardarbs@trausti.is
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Álfheimar 44 – 104 Reykjavík

Sólvallagata 54 – 101 Reykjavík

Þjóðólfshagi 3 – 851 Hella

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 28. MAÍ KL. 18:00 - 18:30

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 29. MAÍ KL. 17:00 - 17:30

Snyrtileg og björt 4ra herbergja, 106,7 fm. íbúð á 1.hæð í mjög vel
staðsettu fjölbýli. Góðar suðursvalir. Stór sameiginlegur garður
með leiksvæði fyrir börn. Stutt er í Laugardalinn og alla helstu
þjónustu. Verð: 45,9 millj.
Nánari uppl. veita Styrmir Þór í síma 846-6568, styrmir@trausti.is
og Kristján í síma 867-3040, kristjan@trausti.is

Vel staðsett, björt og falleg 3ja herbergja 78,3 fm íbúð á
jarðhæð í fjórbýli við Sólvallagötu 54 í vesturbæ Reykjavíkur.
Stór og fallegur sameiginlegur garður. Tveir sérinngangar.
Verð: 43,9 millj.
Nánari uppl. veita Styrmir Þór í síma 846-6568, styrmir@trausti.is
og Kristján í síma 867-3040, kristjan@trausti.is

Sumarhús á útsýnisstað með 3,1 ha landi. Húsið er með tveimur
svefnherbergjum, baðherbergi, eldhúsi og stofu. Stór verönd með
heitum potti. Gestahús er við eignina og geymsluhús. Gott gerði
fyrir hross. Frábær eign fyrir fólk sem stundar hestamennsku.
Verð: 34,9 millj.
Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í síma 899-8811, gh@trausti.is

Fasteignamiðlun

ATVINNUHÚSNÆÐI TIL SÖLU
Atvinnueign kynnir til sölu:
Gott 1.029,8 fermetra skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði á frábærum stað að Fossaleyni 16 í
Grafarvogi.
Um er að ræða allan framhluta hússins. Rýmin sem um
ræðir eru um 300 fm iðnaðar-/lagerrými með allt að 6
metra lofthæð og um 700 fm skrifstofurými á tveimur
hæðum. Húsnæðið býður upp á mikla möguleika þar sem
auðvelt er að endurskipuleggja rýmin. Húsið lítur mjög
vel út að utan, stórt malbikað bílaplan er við húsið með
miklu útiplássi og tugum bílastæða. Leigusamningur við
traustan leigutaka er í gildi í megninu af húsinu en um
350 fm rými er laust til leigu frá 1. júní 2019, þar af um
200 fm iðnaðarrými.
Verið er að vinna í samþykki á auknu byggingarmagni
en þá væri hægt að byggja ofan á skrifstofur hússins að
framan.
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Jón Óskar
Karlsson, löggiltur fasteignasali, í síma 693 9258 eða á
netfangið jonoskar@atvinnueign.is

Fullt af öflugu sölufólki!
hagvangur.is

Síðumúli 13
108 Reykjavík
atvinnueign.is

Jón Óskar Karlsson
Löggiltur fasteignasali
693 9258
jonoskar@atvinnueign.is

FOSSALEYNIR 16

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

NÝTT Í SÖLU / OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. MAÍ, KL. 13.00 -14.30

Gerplustræti 17-23
GLÆSILEGT ÚTSÝNI TIL SUÐURS OG VESTURS

FULLBÚNAR NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ GERPLUSTRÆTI 17-23
Um er að ræða tvö, fjögurra hæða, 11 íbúða lyftuhús sem standa efst
í Helgafellslandi, beint fyrir ofan skólann og er glæsilegt útsýni til
suðurs og vesturs.

· Íbúðum skilað fullbúnum með öllum gólfefnum.
· Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.
· Ísskápur og innbyggð uppþvottavél fylgja

Íbúðirnar eru tveggja til fimm herbergja, gengið inn frá stigahúsi.
Birt stærð íbúða er 81-158 fm. Íbúðunum fylgja svalir en á jarðhæð er
sérafnotareitur. Allar innréttingar eru frá GKS, innihurðar og gólfefni
frá Parka og flísar frá Flísabúðinni. Hefðbundið ofnhitakerfi, flísar á
baðherbergjum og þvottahúsum þar sem það á við. Innveggir eru hlaðnir
léttsteypu. Húsin verða að stærstum hluta klædd með sléttri álklæðningu.

NÁNARI
UPPLÝSINGAR

Hilmar
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

· Verð frá 39.900.000 kr.
· Áætluð afhending á fyrstu íbúðum er júlí-ágúst 2019.

www.270.is

Daði
dadi@eignamidlun.is
824 9096

SÍMI 588 9090

VIÐ KYNNUM

Álalind 14 - útsýnisíbúðir
Hlíðasmári 6 201 Kópavogur
510 7900
www.FASTLIND.is

Stórglæsilegar íbúðir með aukinni lofthæð á 10. hæð - Ólýsanlegt útsýni

Íbúð 1002 – 4 herbergja – 131 fm – Verð: 77,9 millj. kr.
Íbúð 1003 – 3 herbergja – 138,7 fm – Verð: 77,9 millj. kr.
Íbúð 1004 – 2 herbergja – 77,4 fm – Verð: 49,9 millj. kr.

SÖLUSÝNING:
Sunnudaginn 26. maí nk. milli kl. 16 og 16:30
Léttar veitingar í boði.
Hlökkum til að sjá ykkur.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum,
ísskáp, uppþvottavél, þvottavél & þurrkara.
Stórar svalir með lokuðu svalaskýli.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.

BYGGINGARAÐILI:

KYNNINGARVEFUR: www.AFHUS.is

Íbúð 1002 – 4 herbergja – 131 fm.
Verð: 77,9 millj. kr.
Íbúð 1003 – 3 herbergja – 138,7 fm.
Verð: 77,9 millj. kr.
Íbúð 1004 – 2 herbergja – 77,4 fm.
Verð: 49,9 millj. kr.
HVERFISSÍÐA: www.GLADHEIMAHVERFID.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Stefán
Jarl Martin

Lögg. leigumiðlari

892 9966
stefan@fastlind.is

Þorsteinn
Yngvason

Kristján
Þórir Hauksson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

696 0226

696 1122

thorsteinn@fastlind.is

Hannes
Steindórsson

Lögg. fasteignasali

699 5008

kristjan@fastlind.is

hannes@fastlind.is

LIND Fasteignasala

Uppspretta
ánægjulegra
viðskipta

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

LÁGALEITI 5,7,9

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT
MIÐBORGARHVERFI

LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 19-25
EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9
OPIÐ HÚS

•

Í SÝNINGARSAL EFSTALEITI 27

Fullbúnar íbúðir án góﬂefna fyrir utan votrými* möguleiki að bæta góﬂ
efnum við kaupverð

•
•
•
•

Verð frá kr. 28.400.000

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

Afhending fyrstu íbúða í maí 2019

KYNNING sunnudaginn 26. maí kl.13:00 -15:00
í sýningarsal í Efstaleiti 27

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

898 6106

820 2222

663 0464

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

844 6516

Dórothea
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

898 3326

692 3344

780 2700

Lúxus á Spáni

ERTU AÐ
HUG L EI ÐA
FASTEIGNAKAUP
Á SPÁ N I ?
KYNNI NGA R F UNDUR Á H ÓTE L H I LTO N
SUNNUDAG I NN 2 6 . MA Í K L . 1 4 : 0 0
KOMDU Á KYNNINGU Á ÞJÓNUSTUNNI OKKAR, SEM VIÐ
BJÓÐUM Í GEGNUM TRAUSTAN SAMSTARFSAÐILA.
VIÐ BJÓÐUM EINGÖNGU UPP Á NÝBYGGINGAR
FRÁ BYGGINGARAÐILUM MEÐ ÁRATUGA REYNSLU.
VIÐ LOFUM PERSÓNULEGRI AÐSTOÐ OG
FAGLEGRI ÞJÓNUSTU ALLA LEIÐ.
SÉRSNIÐNAR SKOÐUNARFERÐIR AÐ
ÞÖRFUM HVERS OG EINS.
ENDURGREIÐSLA Á FERÐAKOSTNAÐI UPP AÐ 150.000 KR.
EF AF KAUPUM VERÐUR.

NNýbýlavegi
ýbýlavegi 8 KKópavogi
ópavogi - Austurvegi
Austur vegi 6 Selfossi
Selfossi & Stillholti
Stillholti 16-18
16-118 Akranesi
Akra n e s i
Sími:
Sími: 527
527 1717
1717 - www.domusnova.is
w w w.domusnova.is - domusnova@domusnova.is
d o m u s n ova @ d o m u s n ova . i s

Þar sem hlíðin endar taka
lystisemdir miðborgarinnar við
Fyrstu nýju íbúðirnar á Hlíðarendareit við Smyrilshlíð
kynntar með opnu húsi á morgun, sunnudag kl. 13:30-15:00
þar sem sýndar verða fullbúnar íbúðir.

Suðursvalir inn í stóran og skjólgóðan
miðgarð eru á öllum íbúðum sem nú
fara í sölu.

Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir,
49-116 m2 – Stæði í bílahúsi undir
byggingunni fylgja öllum íbúðum.

Arkitektúr:
Arkþing
Byggingaraðili:
Reir verk ehf.
Afhending:
Fyrstu íbúðir
í september 2019

Nánari
upplýsingar á

hlidin.is

Dæmi um 49m2 tveggja herbergja íbúð.
Dæmi um 103m2 fjögurra herbergja íbúð.

Fögur er hlíðin kvað Gunnar um aðra hlíð við annað tilefni en það á allt

OPIÐ HÚS

eins vel við um Öskjuhlíðina, perluna í náttúru Reykjavíkur, á góðum degi.
Úr vel útbúnum, nýjum Hlíðaríbúðunum á Hlíðarendareitnum er innan við 5 mínútna

Á morgun, sunnudag, kl

. 13:30-15:00

gangur í fallega náttúruna og aðeins lítið eitt lengra að ströndinni í Nauthólsvíkinni.
Í hinni áttinni bíða svo lystisemdir miðborgarinnar, menningin, maturinn, skemmtunin,
kafﬁhúsin og iðandi mannlíﬁð. Í göngufæri eru svo einnig einhverjir stærstu vinnustaðir
landsins eins og Landsspítalinn og helstu háskólar landsins.
Þótt ﬂest sem hugurinn girnist sé innan göngufæris í Hlíðinni höfum við alls ekki
gleymt einkabílnum. Öllum íbúðum fylgja stæði í glæsilegu bílahúsi og aðgengi

Steinar S. Jónsson fas
teignasali, Garðator
gi eignamiðlun,
sími: 898 5254, steina
r@gardatorg.is og
Haraldur Björnsson
– Garðatorgi eignamiðlu
n,
Sími: 787 8727, haral
dur@gardatorg.is
Athugið, gengið er
inn á norðurhlið, sýn
ingaríbúðir
eru í Smárahlíð 4, þa
ð er sá stigagangur
sem er
með hvítri klæðning
u.
Verið velkomin.

að hverﬁnu er gott í gegnum öﬂugar stofnæðar.

Vel hefur verið vandað til hönnunar og frágangs húsanna. Ytra byrði
er nánast viðhaldsfrítt, innréttingar vandaðar og loftun góð í öllum rýmum.
Á jarðhæð er gert ráð fyrir léttum þjónustukjarna.

Dæmi um 79m2 þriggja herbergja íbúð.

Steinar S. Jónsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 898 5254
steinar@gardatorg.is

Garðar Hólm
Fasteignasali
Sími: 899 8811
gh@trausti.is

Laugavegur 7 - til leigu gott verslunarhúsnæði.
Til leigu verslunarhúsnæði á besta stað
í miðborginni. Um er að ræða tvö rými
hlið við hlið, annars vegar 171 fm og hins
vegar 165 fm. Auðvelt er að sameina þau
og gera að einu stóru verslunarrými.
Bæði rýmin eru innréttuð sem fataverslanir. Í þeim eru skiptiklefar, upptekin loft
með lýsingu, loftræstikerfi og hiti í gólfum. Í kjallara er starfsmannaaðstaða,
baðherbergi og lager. Innangengt er
kjallarann á bakhlið hússins. Bílastæði
fylgja báðum rýmum.

Leita að eign í 201 Kópavogi!

3
3
3
3

Húsgerð: 5D²K¼VSDUK¼VK¨²H²D¯E¼²
Séróskir: 6«ULQQJDQJXUVYHIQKHUE
og bílskúr
Afhending:ER²LHUU¼PXUDIKHQGLQJDU
W¯PLKHQWLÀD²VHOMDQGD
Greiðslur: 7UDXVWXUNDXSDQGLVWHUNDU
JUHL²VOXU%LQGDQGLWLOER²£QI\ULUYDUD

9LOWXVW¨NNDH²DPLQQNDYL²ÀLJLQQDQKYHUˋV "
EDNVNU£Jµ²DUHLJQLU¯KYHUˋQX
D²LODU¯V¸PXKXJOHL²LQJXP

Húsnæðið er frábærlega staðsett á
Laugaveginum með mikla möguleika fyrir
verslun og/eða aðra þjónustustarfsemi.

KDI²XVDPEDQGRJI£²XDOODUXSSO¿VLQJDU
Atli S. Sigvarðsson O¸JJIDVWHLJQDVDOL
DWOL#PLNODERUJLVsími: 899 1178

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Finnbogi
Hilmarsson

Allar frekari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson,
fasteignasali, finnbogi@heimili.is, s: 895-1098.

Snorrastaðir

lögg. fasteignasali

Laugarvatn

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 26. maí kl. 12:00 – 16:00
Hringið í 861-9135 til að fá hlið opnað
Leiðarlýsing á vefnum

Við erum alltaf með
bókara á skrá

Fallegt 47 fm heilsárshús
Ofarlega í landi Snorrastaða
2000 fm eignarland
Heitt og kalt vatn
Heitur pottur á verönd
Tvö svefnherbergi
Nánari upplýsingar veitir:

Verð :

14,9 millj.

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

hagvangur.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Fasteignamiðlun

ATVINNUHÚSNÆÐI TIL SÖLU
Atvinnueign kynnir til sölu:
Gott 1.029,8 fermetra skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði á frábærum stað að Fossaleyni 16 í
Grafarvogi.
Um er að ræða allan framhluta hússins. Rýmin sem um
ræðir eru um 300 fm iðnaðar-/lagerrými með allt að 6
metra lofthæð og um 700 fm skrifstofurými á tveimur
hæðum. Húsnæðið býður upp á mikla möguleika þar sem
auðvelt er að endurskipuleggja rýmin. Húsið lítur mjög
vel út að utan, stórt malbikað bílaplan er við húsið með
miklu útiplássi og tugum bílastæða. Leigusamningur við
traustan leigutaka er í gildi í megninu af húsinu en um
350 fm rými er laust til leigu frá 1. júní 2019, þar af um
200 fm iðnaðarrými.
Verið er að vinna í samþykki á auknu byggingarmagni
en þá væri hægt að byggja ofan á skrifstofur hússins að
framan.
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Jón Óskar
Karlsson, löggiltur fasteignasali, í síma 693 9258 eða á
netfangið jonoskar@atvinnueign.is

Síðumúli 13
108 Reykjavík
atvinnueign.is

Jón Óskar Karlsson
Löggiltur fasteignasali
693 9258
jonoskar@atvinnueign.is

FOSSALEYNIR 16

