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Hefur þú brennandi áhuga á         
verklegum framkvæmdum? 

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) 
er leiðandi afl á sviði opinberra 
framkvæmda og húsnæðisöflunar. 
Markmið okkar er auka 
skilvirkni, hagkvæmni, gæði og 
samfélagslegan ávinning við 
framkvæmdir og húsnæðisöflun á 
vegum ríkisins. FSR er í fararbroddi 
við að innleiða vistvænar 
vinnuaðferðir og upplýsingalíkön 
mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði 
á Íslandi. FSR vinnur samkvæmt 
vottuðu gæðastjórnunarkerfi 
ISO 9001 og er stöðugt unnið 
að því að auka gæði í starfsemi 
stofnunarinnar. 

Meðal verkefna sem FSR vinnur 
að um þessar mundir eru 
undirbúningur uppbyggingar 
hjúkrunarheimila víða um land, Hús 
íslenskunnnar, ný skrifstofubygging 
Alþingis, gestastofur í þjóðgörðum, 
viðbygging við stjórnarráðshúsið, 
þróun stjórnarráðsreits og 
ofanflóðaverkefni víða um land, auk 
fjölbreyttra húsnæðisöflunarverkefna 
þar sem unnið er markvisst að 
innleiðingu nýjunga í skipulagi 
vinnuumhverfis.

Lögð er áhersla á að starfsfólk 
sýni frumkvæði, fagmennsku og 
þjónustulund, njóti sín í starfi og hafi 
möguleika á að auka þekkingu sína 
og reynslu með markvissum hætti. 
Laun eru samkvæmt gildandi 
kjarasamningi fjármála- og 
efnahagsráðherra og viðkomandi 
stéttarfélags.

Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út. 

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.  

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Leiðandi verkefnastjóri

Aðstoðarverkefnisstjóri

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:



SLÖKKVILIÐSMENN ÓSKAST 

Brunavarnir Árnessýslu auglýsa eftir tveimur slökkviliðs-
mönnum til þess að vinna í útkallsliði á dagvinnutíma. Um 
framtíðarstörf er að ræða og munu þeir sem ráðnir eru fá 
nauðsynlega menntun og þjálfun til að sinna starfinu, fyrir 
utan meirapróf sem hver og einn þarf að taka sjálfur.

Starfsmenn slökkviliðsins þurfa að vera tilbúnir til þess að 
taka að sér ýmis störf tengd starfsemi slökkviliðsins auk 
þess að starfa á útkallssviði.
Aðalstarfsstöð þeirra sem ráðnir verða er á Selfossi en 
starfssvæði slökkviliðsins er öll Árnessýsla.

Umsóknir berist:
Rafrænt á ba@babubabu.is
Í blaðaformi í afgreiðslu Brunavarna Árnessýslu, Árvegi 1 
á Selfossi, á skrifstofutíma.

Umsóknarfrestur er til 19. júní næstkomandi.

Sjá nánar á heimasíðu Brunavarna Árnessýslu 
babubabu.is og Fésbókarsíðu.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands 
(HSN) Sauðárkróki 

Laus störf
Heilbrigðisstofnun Norðurlands auglýsir laus störf yfirhjúkrunarfræðings svæðis og yfirhjúkrunarfræðings heilsugæslu á 
Sauðárkróki. Um er að ræða 100% stöður sem veittar eru frá 1. október 2019.
Upptökusvæði HSN Sauðárkróki er Skagafjörður, utan Fljóta.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa 
gert.
Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteini, íslenskt hjúkrunarleyfi og náms- og starfsferilskrá.
Öllum umsóknum verður svarað. Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum ef einstaklingar uppfylla ekki framangreind skilyrði. 
Sótt er um rafrænt á www.starfatorg.is eða www.hsn.is (laus störf).

Tóbaksnotkun og notkun á rafsígarettum er ekki heimiluð á vinnutíma innan HSN. 

Gildi HSN eru - fagmennska, samvinna, virðing.

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2019

Yfirhjúkrunarfræðingur svæðis
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri hjúkrunar.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Er yfirmaður hjúkrunar á starfsstöð HSN á Sauðárkróki og 

annarrar stoðstarfsemi samkvæmt skipuriti
• Hefur yfirumsjón með gæðamálum, ráðningum og þjálfun 

starfsmanna og sinnir skyldum verkefnum
• Stuðlar að þekkingarþróun í hjúkrun með því að hvetja til 

rannsókna og nýta rannsóknarniðurstöður
• Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur
• Tryggir að rekstur og starfsmannamál séu í samræmi við 

fjárhagsáætlun
• Tekur þátt í þverfaglegu samstarfi, þróun þjónustu og 

stjórnun verkefna á starfsstöðinni og þvert á stofnun 
• Er með svæðisumsjón
• Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi og a.m.k. 5 ára starfsreynsla við 

hjúkrun
• Viðbótarmenntun á sviði heilbrigðisvísinda, viðskiptafræði 

eða stjórnunar æskileg
• Reynsla af stjórnun er æskileg
• Góð tölvukunnátta æskileg
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Nánari upplýsingar veita
Guðný Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar -  
gudnyf@hsn.is – s. 432 4030
Bryndís Lilja Hallsdóttir, mannauðsstjóri -  
bryndis.lilja.hallsdottir@hsn.is – s. 432 4050

Yfirhjúkrunarfræðingur heilsugæslu
Næsti yfirmaður er yfirhjúkrunarfræðingur svæðis  
á Sauðárkróki.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber faglega, rekstrarlega og stjórnunarlega ábyrgð
• Skipulagning og stjórnun hjúkrunarþjónustu og þátttaka í 

klínísku starfi
• Ber ábyrgð á starfsmannahaldi heilsugæslunnar í samvinnu 

við yfirmann
• Er ábyrgur fyrir gæðaþróun á sínu sviði og í samræmi við 

stefnu stofnunarinnar
• Tekur þátt í gerð áætlana fyrir heilsugæsluna
• Tekur þátt í þverfaglegu samstarfi, skipulagningu og þróun 

þjónustu og verkefnum þvert á stofnunina.

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi og a.m.k. 5 ára starfsreynsla við 

hjúkrun
• Reynsla af heilsugæsluhjúkrun æskileg
• Viðbótarmenntun á sviði heilbrigðisvísinda eða stjórnunar 

æskileg
• Góð tölvukunnátta æskileg
• Jákvæðni, sveigjanleiki og góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Nánari upplýsingar veita
Herdís Klausen, yfirhjúkrunarfræðingur svæðis -  
herdis.klausen@hsn.is – s. 455 4011
Guðný Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar –  
gudny.fridriksdottir@hsn.is – s. 432 4030

Starfsfólk óskast!
Óskum eftir starfsfólki í almenna iðnaðarvinnu.   

Góð laun og fríðindi í boði.
Ekki yngri en 18 ára .

Upplýsingar í síma 892 0378.

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

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:
• Sérfræðingur á ráðgjafar- og fræðslusvið 
• Sérfræðingur á meðferðar- og fóstursvið 
• Tvær stöður sálfræðinga á Stuðlum
• Staða teymisstjóra í MST
• Sálfræðingar / félagsráðgjafar í stöður tveggja 

MST-þerapista 

Upplýsingar um störfin og kröfur til umsækjenda má finna 
á Starfatorgi, www.starfatorg.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins og við-
komandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisáætlun 
Barnaverndarstofu við ráðningar á stofuna. 

Framlengdur umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk. 

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Guðrúnu Sigurjóns-
dóttur, fjármála- og mannauðsstjóra Barnaverndarstofu, í 
síma 530-2600 eða gudruns@bvs.is. 
Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 
21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Allar umsóknir gilda í sex mánuði frá birtingu ef starf 
losnar að nýju innan þess tíma.

Viltu minni tíma í 
umferðinni og meiri 
tíma með fjölskyldunni?

Norðurland vestra nær frá Hrútafirði í vestri yfir í Skaga-
fjörð 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.

Starfsfólk óskast í fjölbreytt störf á Norðurlandi vestra

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

www.ssnv.is
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Viltu verða deildarstjóri 
á vef lausnasviði?

Hefur þú reynslu af þróun veflausna eða hugbúnaðar? Kannt þú að virkja teymi til að vinna að sameiginlegu 
markmiði? Finnst þér gaman að tala við fólk og vera ráðgefandi? Þá gætir þú orðið næsti deildarstjóri á 
veflausnasviði Advania.

Deildarstjóri sér um daglegan rekstur deildarinnar, styður við heildarmarkmið félagsins og er leiðandi í 
þjálfun og þróun starfsmanna. Starfið felur í sér sölu og ráðgjöf á veflausnum Advania, forðastýringu
verkefna, áætlanagerð og ábyrgð á vöruframboði. Að auki felur starfið í sér stöðug úrbótaverkefni til
að auka bæði skilvirkni og gæði þjónustunnar.

Veflausnasvið Advania
Á veflausnasviði Advania starfa sérfræðingar sem veita viðskiptavinum ráðgjöf um alla þætti stafrænna 
lausna. Við sjáum um þarfagreiningar, viðmótshönnun, grafíska hönnun og smíði markaðstóla. 
Við sjáum einnig um forritun sérlausna, ytri og innri vefa, vefverslana og þjónustugátta. 

Umsóknarfrestur er til 12. júní 2019.
Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Sif Sverrisdóttir, forstöðumaður veflausna, 
hrafnhildur.sif.sverrisdottir@advania.is / 440 9000

Tekið er á móti umsóknum á 
www.advania.is/atvinna

Lögfræðingur útleigusviðs

Capacent — leiðir til árangurs

Eik fasteignafélag sérhæfir 
sig í eignarhaldi og útleigu á 
atvinnuhúsnæði. Félagið er 
meðal stærstu fasteignafélaga 
landsins með rúmlega 
300 þúsund fermetra í yfir 
100 fasteignum. Um 84% 
af eignasafni þess er á 
helstu viðskiptakjörnum 
höfuðborgarsvæðisins og eru 
leigutakar félagsins yfir 450 
talsins í yfir 600 leigueiningum. 
Hlutabréf félagsins eru skráð á 
aðallista Nasdaq Iceland.  
 
Gildi Eikar eru, áreiðanleiki, 
fagmennska, frumkvæði og 
léttleiki.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13765 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólagráða í lögfræði. 
Reynsla af skjalagerð. 
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum. 
Gott vald á íslensku og ensku. 
Drifkraftur og hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymi. 

·
·
· 
·
·

·

·

·
·

·
·
·

Umsóknarfrestur

9. júní 2019 

Starfssvið:
Samningagerð, yfirlestur leigusamninga og önnur 
skjalagerð tengd leigumálum. 
Innheimta reikninga og önnur verkefni sem lúta að 
innheimtumálum. 
Umsjón með vörslureikningi trygginga.
Lögfræðileg ráðgjöf við útleigu-, húsumhyggju- og 
framkvæmdasvið.
Sýna leigueiningar félagsins og samskipti við leigutaka.
Ráðgjöf og eftirlit með þinglýsingum. 
Ýmis önnur tilfallandi verkefni.

Starf lögfræðings útleigusviðs Eikar fasteignafélags er krefjandi og fjölbreytt.  Eitt meginhlutverk hans er stuðningur 
við útleigusvið með gerð leigusamninga og skjalagerð. Lögfræðingur útleigusviðs styður einnig við húsumhyggju- og 
framkvæmdasvið félagsins með tilfallandi ráðgjöf og verkefnum. 
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Forstöðumaður - Árbæjarlaug

Í hverfum borgarinnar veitir ÍTR margskonar 
þjónustu sem snýr að frítíma borgarbúa. 
Þar eru meðal annars sundlaugar, 
íþróttamiðstöðvar, hjólabrettagarðar og 
gervigrasvellir. Af starfsemi sem síður 
er hverfisbundin má nefna Hitt Húsið, 
Ylströndina, Fjölskyldu- og húsdýragarðinn, 
sundlaugar og skíðasvæðin.

Í Árbæjarlaug starfa að jafnaði um 20 
manns á þrískiptum vöktum. Árbæjarlaug 
er opin alla virka dag frá klukkan 06:30 til 
22:00 og um helgar frá klukkan 08:00 til 
22:00 rúmlega 360 daga á ári. Árlega koma 
um 300 þúsund gestir í laugina.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.   

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni:

Intellecta - Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími: 511 1225.

Nánari upplýsingar um ÍTR og 
Árbæjarlaug er að finna á:  
www.reykjavik.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Upplýsingar veitir: 
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  
og kynningarbréf. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun  
um ráðningu liggur fyrir.

SVIÐSSTJÓRI KJARAMÁLASVIÐS EFLINGAR
Efling - stéttarfélag óskar eftir að ráða sviðsstjóra kjaramálasviðs. 

Helstu verkefni
• Stjórnun og skipulag sviðsins

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

•  Samskipti við félagsmenn og atvinnurekendur

•  Samstarf við lögmenn félagsins

Hæfniskröfur
•  Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum

• Þekking á vinnumarkaðsmálum og 
kjarasamningum

• Reynsla og þekking á verkefnastjórnun  
og þróun verkferla

• Rík samskiptahæfni og þjónustulund

• Skipulagshæfni og frumkvæði

• Íslensku- og enskukunnátta
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Ritarar, gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is

 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir öflugum lögfræðingi í tímabundið starf í 12-14 mánuði.

Öryrkjabandalag Íslands óskar eftir að ráða til starfa fjölmiðlafulltrúa með brennandi áhuga á mannréttindum. 
Fjölmiðlafulltrúinn sinnir fjölbreyttum verkefnum sem snúa m.a. að frétta- og greinaskrifum, samfélagsmiðlun 
og skipulagningu viðburða. 

Lögfræðingur: 50% tímabundið starf

Fjölmiðlafulltrúi: 75-100% starf

Starfssvið
•  Lögfræðileg ráðgjöf í ýmsum réttindamálum

• Túlkun laga og reglugerða

• Kærur og álitsgerðir

• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Meistaragráða í lögfræði

• Þekking á stjórnsýslurétti, almannatryggingum og alþjóðlegum 
mannréttindasamningum eins og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks er æskileg

• Reynsla og þekking á málefnum fatlaðs fólks og öryrkja er kostur

• Góð íslenskukunnátta er skilyrði. Færni í ensku og einu Norðurlandamáli  
er æskileg

• Skipulagshæfni, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir,  
inga@hagvangur.is

Helstu verkefni
•  Frétta- og greinaskrif

• Fjölmiðlasamskipti og vöktun

• Samfélagsmiðlun

• Heimasíða og Facebook

• Útgáfa vefrits og tímarits

• Viðburðir, ráðstefnur, málþing

• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af skrifum og miðlun upplýsinga

• Starfsreynsla úr fjölmiðlum er æskileg

• Mjög góð íslenskukunnátta og ritfærni

• Færni í ensku og einu Norðurlandamáli

• Góð tölvukunnátta

• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Samskiptafærni og þjónustulund

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2019. 

Fatlað fólk og/eða fólk með skerta starfsgetu  
er sérstaklega hvatt til að sækja um.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) er hagsmuna- og mannréttindasamtök fatlaðs fólks, öryrkja, einstaklinga með langvinna sjúkdóma og 
aðstandenda þeirra. Aðildarfélög bandalagsins eru 43 talsins. Hlutverk ÖBÍ er að vinna að samfélagslegu réttlæti, bættum lífsgæðum 
og kjörum auk þess að vera stefnumótandi í réttindamálum hagsmunahópsins. Öflun og miðlun þekkingar er mikilvægur þáttur  
í starfseminni. Þá tekur ÖBÍ þátt í erlendu samstarfi. Skrifstofur ÖBÍ eru í góðu og aðgengilegu húsnæði í Sigtúni 42, Reykjavík. 
Nánari upplýsingar á obi.is.
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Fjölbrautaskólinn við Ármúla  
auglýsir eftir kennara í félagsfræði

Kennari í félagsfræði, 75% starf 

Umsóknarfestur er til og með 20. júní 2019. 

Umsókn skal senda til Kristrúnar Birgisdóttur, aðstoðar-
skólameistara sem einnig veitir nánar upplýsingar  
(sími: 525 8800), netfang: kb@fa.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Á heimasíðunni http://www.fa.is er að finna helstu  
upplýsingar um skólann og starfsemi hans. 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Magnús Ingvason

Skólameistari

Alþjóðaskólinn á Íslandi  
(The International School of Iceland)  
er frumkvöðull í alþjóðlegri 
grunnskóla menntun á Íslandi.  

Skólinn, sem fagnar í ár 15 ára starfs-
afmæli, er með viðurkennda alþjóð-
lega vottun,  sá eini sinnar tegundar 
hérlendis. 

Alþjóðaskólinn á Íslandi leitar að öflugum starfsmanni 
til að sinna fjölbreyttu og krefjandi skrifstofustarfi

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Hefur umsjón með daglegu starfi á skrifstofu skólans
• Stýrir upplýsingaflæði innan skólans og til forráðamanna
• Sér um skjalavistun skólans
• Sér um að skrá forföll og skipuleggja forfallakennslu
• Hefur umsjón með fjármálum og bókhaldi skólans í sam-

ráði við skólastjóra
• Sinnir öðrum þeim störfum sem skólastjóri kann að fela 

viðkomandi
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi 
• Fjölbreytt reynsla af skrifstofustörfum
• Mjög góð tölvukunnátta skilyrði og bókhaldsþekking 

kostur
• Mjög gott vald á íslensku og ensku, töluðu og rituðu máli

• Lausnamiðað viðhorf til flókinna úrlausnarefna
• Framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og skipulagshæfileikar
• Jákvæðni og ábyrgðarkennd

Við bjóðum:
• Tækifæri  til að taka þátt í öflugu frumkvöðlastarfi 
• Krefjandi og skemmtilegt starfsumhverfi
• Góðan starfsanda

Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á heimaslðu 
skólans: www.internationalschool.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Hilmarsdóttir 
skólastjóri í síma 896-8726 og á netfangi 
hanna@internationalschool.is

Umsóknir sendist á netfangið hanna@internationalschool.is eigi síðar en 7. júní 2019.   Umsóknum skal fylgja ítarleg starfs-
ferilskrá og kynningabréf.  Ráðning er frá 12. ágúst 2019. 

Við leitum að metnaðarfullum aðila til að bætast í okkar hóp og taka þátt í skemmtilegu og spennandi uppbyggingar-
starfi með grunnskólabörnum frá öllum heimshornum.

Viðkomandi er aðstoðarmaður skólastjóra og er um 80-100% starf að ræða.  Hann/hún ber ábyrgð á öllu er varðar rekst-
ur skrifstofu skólans sem og almennu skrifstofuhaldi. Hluti starfssviðs er m.a. að tryggja að á skrifstofu séu jafnan til 
reiðu upplýsingar um hina ýmsu þætti skólastarfsins og innra skipulag. Starfið krefst frumkvæðis, mikilla samskipta- og  
skipulagshæfileika ásamt skilvirkra vinnubragða. 

Forstöðumaður  

innlána og greiðslna 

HELSTU VERKEFNI 

Dagleg stjórnun deildarinnar og 

virk þátttaka í stjórnun sviðsins.  

Í því felst m.a.:

• Markmiðasetning fyrir eininguna 

og eftirfylgni markmiða

• Samskipti við viðskiptavini  

og yfirumsjón með þjónustu

• Áætlanagerð og eftirlit með 

afkomu deildarinnar

• Skapa tækifæri til tekjuöflunar, 

lækkunar kostnaðar og aukinnar 

skilvirkni

• Vinna með öðrum að því að skapa 

virði fyrir viðskiptavini okkar

• Fylgjast með þróun á fjármála-  

og upplýsingatæknimarkaði

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Stjórnunarreynsla

• Starfsreynsla af fjármála- og/eða 

upplýsingatæknimarkaði æskileg

• Framúrskarandi samskiptahæfni 

og rík þjónustulund 

• Metnaður, frumkvæði og jákvæðni

RB er traust og framsækið þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni 

enda höfum við þróað og innleitt fjölmargar lausnir fyrir fjármála-

markaðinn. Í dag vinnur fjölbreyttur og samhentur hópur hjá okkur að 

stórum verkefnum í upplýsingatækni ásamt því að tryggja að rekstur 

grunnkerfa fjármálafyrirtækja á Íslandi sé öruggur og tryggur.

Við leitum að frábærum leiðtoga til að halda utan 

um og leiða deild innlána- og greiðslulausna, en 

þar starfar öflugt teymi við að innleiða, reka og 

þróa hugbúnaðarlausnir fyrir fjármálamarkaðinn. 

Viðkomandi þarf að hafa ástríðu fyrir því að 

styðja við og leiða teymi til árangurs. Umsóknarfrestur er til og með 10. júní og 
óskast umsóknir fylltar út á vefsvæði RB, 
www.rb.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Jón Helgi Einarsson, framkvæmdastjóri 
Kjarnalausna, jon.helgi.einarsson@rb.is, 
569 8877.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál.

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Verkefnastjóri í upplýsingatækni - Nýsköpunarmiðja

Skóla- og frístundasvið

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

Í öllu starfi skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu Menntastefnu Reykjavíkur „Látum draumana rætast“  
þar sem leiðarljósin eru virkni og þátttaka barna, aukið samstarf og fagmennska.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf verkefnastjóra í upplýsingatækni í Nýsköpunarmiðju menntamála en um 
er að ræða tímabundið starf til þriggja ára. Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og 
annast m.a. rekstur 36 grunnskóla, 62 leikskóla, 5 frístundamiðstöðva, starfsemi Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita.

Starfið felst í að styðja við innleiðingu nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar „Látum draumana rætast“ og fylgja eftir áherslum í 
stefnu um notkun upplýsingatækni í skóla- og frístundastarfi. Verkefnastjórinn veitir tækni- og kennslufræðilega ráðgjöf og 
fræðslu til stjórnenda og starfsfólks um notkun upplýsingatækni, stuðlar að samstarfi milli aðila og styður við þróun og nýsköpun. 
Næsti yfirmaður er deildarstýra Nýsköpunarmiðju menntamála á skóla- og frístundasviði.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Styðja við markvissa, fjölbreytta og ábyrga notkun 

upplýsinga tækni í anda menntastefnu Reykjavíkur.
• Taka þátt í samstarfi við upplýsingatæknideild og önnur svið 

borgarinnar um notkun tækni í skóla- og frístundastarfi.
• Veita þjónustu, ráðgjöf og fræðslu til stjórnenda og starfsfólks 

um notkun upplýsingatækni.
• Styðja við þróun náms-, kennslu- og starfshátta með notkun 

nýrrar tækni.
• Styðja við frumkvöðlastarf og nýsköpun.
• Stuðla að markvissu samstarfi innan sem utan borgarinnar um 

notkun upplýsingatækni og miðlun góðra fyrirmynda.

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði uppeldis-, tómstunda- og/eða kennslufræða.
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi s.s. upplýsingatækni og 

kennsluráðgjöf.
• Reynsla af þróun og innleiðingu UT í skólastarfi.
• Reynsla af fjölbreyttri notkun UT í skóla- og/eða frístunda-

starfi.
• Fjölbreytt starfsreynsla í skóla- og frístundastarfi.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð enskukunnátta.
• Jákvæðni og áhugi á að vinna í skapandi og metnaðarfullu 

umhverfi.
• Vilji og frumkvæði til að leita nýrra framsækinna leiða í skóla- 

og frístundastarfi.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Ráðið verður í starfið frá 1. ágúst nk. eða eftir samkomulagi og er umsóknarfrestur til og með 11. júní nk. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Fríða Bjarney Jónsdóttir í síma 4111111 og tölvupósti frida.b.jonsdottir@reykjavik.is

Súðavíkurskóli
Laus störf skólaárið 2019 -2020

Súðavíkurskóli er samrekinn leik- grunn-, og tónlistarskóli 
með  u.þ.b. 30 nemendur, þar sem unnið er eftir Uppbygg-
ingarstefnunni og starfið hverfist um einkunnarorðin: 
Vellíðan - Virðing – Framfarir – Heiðarleiki.   
Þá er lögð áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennslu-
hætti, vellíðan nemenda og samvinnu starfsmanna.

Núna er laus staða leikskólakennara við leikskóladeildina 
og staða kennara við grunnskóladeildina.  
Meðal kennslugreina er íslenska, samfélagsfræði,  
valgreinar, náttúrufræði, uppl.-og tæknimennt, danska, 
lífsleikni  og íþróttakennsla í 0.-10.bekk.  Helstu hæfnis-
kröfur eru kennar menntun, leikskólamenntun eða 
sambærileg menntun. Hæfni í mannlegum samskiptum, 
jákvæðni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Reynsla af 
sambærilegum störfum. 

Umsóknarfrestur er til 21. júní 2019

Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og 
Sambandi íslenskra sveitarfélag. Allar nánari upplýsing-
ar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri. Umsóknir, 
ásamt ferilskrá, meðmælum og umsagnaraðilum sendist á 
annalind@sudavikurskoli.is   sími. 8934985

Vopnafjarðarskóli auglýsir
Vopnafjarðarskóli auglýsir laus störf kennara næsta skólaár. 

Kennslugreinar eru smíðar, íþróttir, danska og almenn  
kennsla. Umsóknarfrestur er til 6. júní

Upplýsingar hjá skólastjóra, sími 470-3251, 861-4256,  
netfang: adalbjorn@vopnaskoli.is

RÁÐGJAFI
á sviði starfsendurhæfingar
VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við Verkalýðs- og sjómanna-
félag Keflavíkur leitar að ráðgjafa í 100% starf með starfsstöð í 
Reykjanesbæ. Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og ein-
stakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfing-
ar á vinnumarkaði.
 

Helstu verkefni
• Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
• Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
• Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar  
 eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
• Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í
 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
• 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

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

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

Nánari upplýsingar um VSFK er að finna á vsfk.is og um VIRK á virk.is.

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

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2019.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda ítarlega
ferliskrá á netfangið audur@virk.is

Nánari upplýsingar veita Auður Þórhallsdóttir hjá VIRK og
Guðbjörg Kristmundsdóttir hjá VSFK.



kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

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

Hjá leikskólum Kópavogs er óskað eftir leik-
skólakennurum, deildarstjórum og sérkennslu-
stjóra. 

Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir leiklistar- r
og danskennara, tónmenntakennara, dönsku-
kennara, samfélagsfræðikennara, frístunda-
leiðbeinendum í félagsmiðstöðvar, íþróttakennara
í hlutastarf, upplýsingatæknikennara ásamt
umsjónarkennurum á yngsta stig og miðstig.

Fjármálastjóri - Frístundamiðstöðin Kringlumýri

Skóla- og frístundasvið

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

Frístundamiðstöðin Kringlumýri
Laus er til umsóknar staða fjármálastjóra frístundamiðstöðvarinnar Kringlumýri.

Frístundamiðstöðin Kringlumýri er staðsett í Síðumúla 23 í Reykjavík og þar vinna rúmlega 370 starfsmenn með fjölbreyttan 
bakgrunn. Frístundamiðstöðin Kringlumýri stendur fyrir viðamiklu frístundastarfi fyrir börn og unglinga á aldrinum 6 - 16 ára í 
Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi. Gildi Kringlumýrar eru Fagmennska - Fjölbreytileiki - Gleði.
Frístundamiðstöðin Kringlumýri starfrækir átta frístundaheimili fyrir börn á aldrinum 6-9 ára og fimm félagsmiðstöðvar fyrir 
unglinga á aldrinum 10-16 ára. Auk þess er Kringlumýri þekkingarmiðstöð í frístundastarfi fyrir fötluð börn og unglinga í Reykja-
vík ásamt því að starfrækja frístundaheimili og félagsmiðstöð fyrir börn og unglinga sem ganga í Klettaskóla. Fjármálastjóri 
hefur umsjón með fjármálum og rekstri frístundamiðstöðvarinnar og starfsstaða hennar. Starfið felur í sér eftirlit með daglegum 
rekstri frístundamiðstöðvar og starfsstaða hennar, gerir fjárhagsáætlanir, annast uppgjör og sér til þess að reksturinn sé innan 
fjárheimilda. Fjármálastjóri veitir stjórnendum og starfsmönnum frístundamiðstöðvarinnar ráðgjöf, eftirlit og upplýsingar er 
varðar rekstur, launa- og kjaramál. Fjármálastjóri er hluti af stjórnendateymi frístundamiðstöðvarinnar og skrifstofu frístunda-
mála og tekur þátt í stefnumótun starfseminnar.

Umsókn fylgi greinargerð, yfirlit yfir nám og fyrri störf.  
Umsóknarfrestur er til og með 10. júni 2019 ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2019.
Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Haraldur Sigurðsson í síma 411-5400 og tölvupósti haraldur.sigurds@reykjavik.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber ábyrgð á stoðdeild frístundamiðstöðvarinnar.
• Áætlanagerð, tekjur, laun og annar kostnaður.
• Gjaldskrá, uppgjör, tekjuskil.
• Reikningagerð og samþykkt reikninga.
• Samþykkt reikninga í fjármálakerfinu Agresso.
• Gerð fjárhagsramma miðlægrar skrifstofu  

frístundamiðstöðvarinnar.
• Umsjón með reikningagerð, upplýsingagjöf og skráningu í 

upplýsingakerfinu Vala frístund.
• Eftirlit með launaskilum og samskipti við launadeild.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta eða rekstrar.
• Meistarapróf í viðskiptum og rekstri eða önnur  

viðbótarmenntun sem nýtist í starfi eða mikil starfs- og 
stjórnunarreynsla á viðkomandi sérsviði.

• Reynsla af stjórnun, fjármálum og rekstri.
• Góð tölvukunnátta, excel, word, bókhalds og launakerfum.
• Reynsla af bókhalds- og launakerfum.
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Hæfni í greiningu og framsetningu tölulegra upplýsinga.
• Hæfni í samskiptum á íslensku og ensku.
• Skipulögð, fagleg og nákvæm vinnubrögð.
• Frumkvæði í starfi.

Vegna aukinna verkefna leitum við eftir 
metnaðarfullum og skipulögðum 

vélvirkja í fullt starf.
Fjölbreytt verkefni og góð verkefnastaða. 
• Reynsla af fiskvinnsluvélum er kostur 
• Reynsla af suðu er kostur

Hæfniskröfur: 
• Sveinspróf í vélvirkjun  
• Reynsla úr faginu 
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 
Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á 

antonia@baader.is

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir 
lausa til umsóknar stöðu leiðara í 
fagottdeild frá og með ágúst 2019.

 Hæfnispróf fer fram 21. ágúst 2019 í Hörpu
Einleiksverk:

1)   Mozart: Fagottkonsert í B dúr, K.191. 
  1. og 2. kafli.

2)  Saint-Saëns: Fagottsónata op. 168.
   1. og 2. kafli.

STAÐA LEIÐARA Í FAGOTTDEILD

Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2019.  
Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu 
berast til Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra 
(starf@sinfonia.is). 
 
Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að minnsta 
kosti tveimur vikum fyrir hæfnispróf. 

 
Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra (starf@sinfonia.is)  
í síma 898 5017.RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

Birgðavörður á Hvolsvelli

• 
• 
• 

Helstu verkefni

• 
• 
• 
• 

Hæfniskröfur
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Framkvæmdastjóri - 
Samhjálp

Samhjálp, meðferðar- og hjálparstofnun , auglýsir laust 
til umsóknar starf framkvæmdastjóra.

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með daglegum rekstri.
• Stefnumótun í samráði við stjórn.
• Samskipti við  opinbera aðila.
• Hefur með eftirlit og stýrir allri fjáröflun sem framkvæmd 

er í nafni Samhjálpar.
• Starfsmannamál.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
• Leiðtogahæfni og  hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Áreiðanleiki, trúmennska og árangurs- og þjónustumiðað 

viðhorf.
• Hæfni til að vinna í mörgum verkefnum í einu.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Þekking á áfengis- og vímuefnameðferð.
• Reynsla í stjórnun.
• Um er að ræða fullt starf.

Umsóknarfrestur er til og með 14. Júní 2019.

Umsókn óskast send á umsokn@samhjalp.is. Henni þarf 
að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur veittur fyrir 
hæfi í starfið.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðfinna Helgadóttir 
formaður stjórnar sími 897 4935

Samhjálp var stofnað árið 1973. Samhjálp rekur 
meðferðarheimili í Hlaðgerðarkoti, fimm áfangahús,
nytjamarkað, símaver, skrifstofu og kaffistofu fyrir þá sem 
minna mega sín. Starfsmenn Samhjálpar eru 22.

Nánari upplýsingar um Samhjálp má nálgast á 
www.samhjalp.is

Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201905/1149
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201905/1148
Fulltrúi fræðslu- og kynningarmála Dómstólasýslan Reykjavík 201905/1147
Lögfræðingur Dómstólasýslan Reykjavík 201905/1146
Lögfræðingur Barnaverndarstofa Reykjavík 201905/1145
Lektor á sviði fiskveiðistjórnunar Háskólinn á Akureyri Akureyri 201905/1144
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, kviðarh./þvagf.skurðlækn. Reykjavík 201905/1143
Iðjuþjálfi Geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201905/1142
Fjölskyldufr. Geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201905/1141
Íþróttafræðingur Geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201905/1140
Doktorsnemi í kynjafræði Háskóli Íslands, Stjórnmálafræðideild Reykjavík 201905/1139
Doktorsnemi í jarðeðlisfræði Háskóli Íslands Reykjavík 201905/1138
Verkstjóri - upplýsingatækni Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201905/1137
Doktorsnemi í efnafræði Háskóli Íslands Reykjavík 201905/1136
Forstjóri Heilbrigðisst. Suðurlands Heilbrigðisráðuneytið Selfoss 201905/1135
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201905/1134
Yfirhjúkrunarfræðingur svæðis Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201905/1133
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201905/1132
Aðstoðarverkefnisstjóri Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201905/1131
Leiðandi verkefnastjóri Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201905/1130
Kennarar í rafiðngreinum Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201905/1129
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201905/1128
Sálfræðingur Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins Kópavogur 201905/1127
Sjúkraliði/félagsliði Landspítali, samfélagsgeðteymi Reykjavík 201905/1126
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, samfélagsgeðteymi Reykjavík 201905/1125
Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201905/1124
Vinnustofukennari Framhaldsskólinn á Laugum Laugar 201905/1123
Skólafulltrúi Framhaldsskólinn á Laugum Laugar 201905/1122
Kennari á almennri braut Framhaldsskólinn á Laugum Laugar 201905/1121
Sérfr. póst- og fjarskiptamál Samgöngu- og sveitarstj.ráðuneytið Reykjavík 201905/1120

Auglýst er eftir umsóknum til kennslu í tölvuleikjagerð.
 
Gerð er krafa um háskólamenntun í tölvuleikjagerð og 
fullgild kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í 
viðkomandi kennslugrein.
 
Við hvetjum jafnt konur sem karla til þess að sækja um.
 
Forstöðumaður brautarinnar veitir nánari upplýsingar 
og tekur við umsóknum í netfanginu nanna@keilir.net. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 7. júní 2019.
Fullum trúnaði heitið.

GAMEDEV•

MENNTASKOLINN.IS

Hæfniskröfur
• Reynsla af sölu og þjónustu
• Gott vald á íslensku, talaðri sem ritaðri
• Jákvætt hugarfar og sjálfstæð vinnubrögð
• Menntun eða reynsla af iðnaðarstörfum er kostur

Óskir um nánari upplýsingar um starfið og umsóknir 
sendist á: umsoknir@samverk.is. 

Umsóknarfrestur er til 11. júní 2019.

Glerverksmiðjan Samverk og Trésmiðjan
Börkur óska eftir starfsfólki á söluskrifstofu 
fyrirtækjanna að Smiðjuvegi.

Söluskrifstofur | Smiðjuvegi 2 | 201 Kópavogur | Sími 488 9000 | www.samverk.is | www.borkur.is 

HæfniskröfurGlerverksmiðjan Samverk og Trésmiðjan

SAMVERK OG BÖRKUR
ÓSKA EFTIR STARFSFÓLKI

Starfslýsing
• Ráðgjöf og upplýsingar við sölu á gluggum og hurðum
• Tilboðsgerð og eftirfylgni
• Vettvangsskoðun á verkstaði

Ráðgjöf og sala

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Umsóknarfrestur er til 21. júní nk.

Umsóknir skulu sendar á netfangið

skolastjori@hunavallaskoli.is eða til 

skólastjóra Húnavallaskóla, 

Húnavöllum, 541 Blönduós.

Nánari upplýsingar:

Sigríður B. Aadnegard í síma 455 0020 

og 8472 664 eða í gegnum netfangið 

skolastjori@hunavallaskoli.is

hunavatnshreppur.is

Kennarastöður  
við Húnavallaskóla

k f l ú í k

Leikskólaliði eða starfsmaður með aðra menntun sem nýtist í starfi

og/eða reynslu af vinnu með ungum börnum kemur til greina.

Húnavallaskóli er staðsettur rétt fyrir utan Blönduós og er samrekinn

leik- og grunnskóli. Í grunnskólanum eru tæplega 40 nemendur og í 

leikskólanum 19, gott íþróttahús, sundlaug og heitur pottur eru í og við

húsnæðið. Kennt er í fjórum námshópum 1. -3. bekkur, 4.-6. bekkur, 7.-8. 

bekkur og 9.-10. bekkur.

Ein deild er á leikskólanum og eru nemendur frá níu mánaða aldri.

Leitað er eftir jákvæðum, duglegum, sveigjanlegum og metnaðarfullum

einstaklingum, bæði körlum og konum með góða skipulagshæfni ásamt

góðri hæfni í mannlegum samskiptum.

Íþróttakennari
Leikskólakennari

 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

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

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

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

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

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

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

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

STARF Í BOÐI - SÖLUSTJÓRI Á 
RADISSON BLU HÓTEL SÖGU

Helstu verkefni:
• 

sölu og tekjustýringarteymi
• Skipuleggja og taka þátt í sölu- og 

• 

• 

Umsókn og ferilskrá sendist á netfangið:  
anna.jonsdottir@radissonblu.com   
í siðasta lagi 15. júní 2019

Menntun og hæfni:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Laust er til umsóknar starf í sölu- og markaðsdeild Radisson BLU Hótels Sögu. 
Um er að ræða 100% stöðu.



Fulltrúi fræðslu- og  
kynningarmála
Dómstólasýslan leitar að drífandi einstaklingi  sem hefur brennandi 
áhuga á fræðslumálum og getu til að leiða mótun og framkvæmd 
fræðsluáætlunar fyrir dómstólasýsluna og dómstóla landsins og er 
auk þess fús að ganga í þau verk sem vinna þarf á litlum vinnustað 
sem er í þróun.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Greining fræðsluþarfa dómara og starfsmanna dómstólanna. Skipulagning 

símenntunar og eftirfylgd fræðslu- og kynningaráætlunar

 » Skipulagning funda og ráðstefna

 » Umsjón með vef dómstólasýslunnar www.domstolar.is, skrif frétta  

og annars efnis á vef.

 » Umsjón með útgáfu ársskýrslu dómstólasýslunnar og dómstólanna.

 » Samstarf við innlenda og erlenda fræðsluaðila og fylgjast með  

nýjungum á sviði fræðslu- og kynningarmála

Hæfnikröfur
 »  Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 »  Þekking og reynsla af fræðslumálum nauðsynleg

 »  Mjög gott vald á íslensku og einu Norðurlandamáli og færni  

til að tjá sig í ræðu og riti

 »  Góð kunnátta í ensku

 »  Góð tölvufærni. Þekking og reynsla af vefumsjónarkerfum æskileg

 »  Skilvirkni og nákvæmni í vinnubrögðum

 »  Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni

 »  Mjög góð samvinnu- og samskiptahæfni

Störf hjá dómstólasýslunni

Lögfræðingur
Dómstólasýslan leitar að kröftugum lögfræðingi til að starfa á skrif-
stofu dómstólasýslunar.  Leitað er að áhugasömum einstaklingi sem 
er tilbúinn að vinna að skilgreindum verkefnum auk þess að ganga í 
þau verk sem vinna þarf á litlum vinnustað sem er í þróun.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Stuðla að samræmdu verklagi innan dómstólanna og eftirlit með  

framkvæmd reglna sem settar hafar verið af dómstólasýslunni  

á grundvelli ákvæða laga um dómstóla 

 » Umsjón og ráðgjöf á sviði persónuverndarlöggjafar 

 » Tilnefning sérfróðra meðdómsmanna

 » Umsjón með svörun erinda er varða starfsemi dómstólasýslunnar

 » Aðstoð við nefndir er hafa aðsetur hjá dómstólasýslunni.

Hæfnikröfur
 » Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi 

 » Að lágmarki tveggja ára reynsla sem lögfræðingur

 » Þekking á stjórnsýslurétti nauðsynleg

 » Reynsla og þekking af starfsemi dómstóla æskileg

 » Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

 » Mjög gott vald á einu Norðurlandamáli og ensku og færni  

til að tjá sig í ræðu og riti

 » Góð tölvufærni

 » Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni

 » Skilvirkni, traust og nákvæmni í vinnubrögðum

 » Mjög góð samvinnu- og samskiptahæfni

domstolar.is

Um dómstólasýsluna
Dómstólasýslan er sjálfstæð stjórnsýslustofnun sem stafar á grundvelli 

ákvæða laga um dómstóla nr. 50/2016. 

Eitt meginhlutverk hennar er að annast og vera í fyrirsvari fyrir sameig-

inlega stjórnsýslu dómstólanna allra með það að markmiði að efla og 

styrkja sameiginlega stjórnsýslu þeirra og um leið stuðla að samræm-

ingu í framkvæmd er varðar innri starfsemi allra dómstiganna þriggja. 

Dómstólasýslan gerir tillögur um hvað eina sem getur orðið til úrbóta í 

störfum dómstóla og löggjöf sem um þá gilda.   

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóri í síma 432 

5010. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 

liggur fyrir. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 

umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til 

að gegna starfinu.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að 

umsóknarfrestur rennur út. Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast 

samkvæmt kjarasamningi Stéttarfélags lögfræðinga við fjármálaráðherra 

f.h. ríkissjóðs.

Sótt er um starfið á starfatorg.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk. 

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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Íþróttafræðingur 
 
Helstu verkefni og ábyrgð

 Fjölbreytt meðferðarstarf með áherslu á   
 hrey u  l fsst l

 ir  þáttta a  fjölbreyttu fr ðslustar
 msj  eftirfyl   h at i  með   

 ei sta li smiðuðum á tlu um
 eiðbei ir  þjálfar te ur  heilsue a i   

 l fsst l
 i ule ur  hel ur áms eið fyrir te ur  

 eðheilsuteyma

 
Fjöldskyldufræðingur 
 
Helstu verkefni og ábyrgð

 Fjöls yl umeðferð  ráð jöf ið s j lst ði a  fjöls yl ur  
 þeirra

 rei i  mat  meðferð á eðr um a a  iður e   
 fjöls yl umeðferð  ráð jöf

 Fr ðsla  stuð i ur ið ei sta li a  aðsta e ur
 i sta li s   h meðferð
 áms eiðahal
  a leiðsla  þjálfu  starfsf l s  ema 

 

 

Virðing - Samvinna - Fagmennska

Brennur þú fyrir geðheilbrigðismálum!
eðheilsuteymi  leita eftir þr ttafr ði i  fjöl s yl ufr ði i  iðjuþjálfa til starfa  m 

er að r ða framt ðarstörf  starfshlutföll   starfað er þ ert á teymi

Hjá Geðheilsuteymum HH er einstaklingurinn í fyrirrúmi
j usta teyma a er heil r   te amiðuð  lö ð er áhersla á samþ tta ál u  eymi  hafa að leiðarlj si að 

s ða alla þ tti sem hafa áhrif á eðheilsu
i sta li uri  er  fyrirr mi  s ir ha s  il i  þarfir  
tuðst er ið a rey ar aðferðir  ára ur er meti  re lule a  hersla er lö ð á þr u   þ r leiðir  meðferð 

sem ei sta li uri  þarf ast h erju si i
eðheilsuteymi  hafa batahu my afr ði a að leiðarlj si   
atahu my afr ði  le ur áherslu á að iðhal a   s a a betra l f með þ  að by ja á styr lei um  

eðheilsuteymi  eru þ erfa le   þar starfa msar starfsst ttir  m a   
eðl ar  eðhj ru arfr ði ar  eðsj raliðar  sálfr ði ar  þj ustufulltr ar  

f la sráð jafar  te afulltr ar  f la sle  lið eisla

Iðjuþjálfi

Helstu verkefni og ábyrgð

 i ule ur ei sta li smiðaða iðjuþjálfu  með itju um    
 heimah s

 etur f r i te a ið athaf ir a le s l fs 
  etur þörf fyrir þj ustu  stuð i
 eiðbei ir  þjálfar te ur  athöf u  a le s l fs
 Fr ðsla  stuð i ur ið te ur  aðsta e ur  
  a leiðsla  þjálfu  starfsf l s  ema
 etur þörf fyrir hjál art i  breyti ar á rumh er   

 te a sem stuðla að sjálfst ði

tarfað er  þ erfa le um teymum 
 ái i sam i u ið starfsf l  
heilsu slustöð a  þj ustumiðstöð a  
eðs iðs a s tala  a arra st f a a 
 samta a

Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorg (www.starfatorg.is)

Nánari upplýsingar
Hrönn Harðardóttir, s. 513-6350,  hronn.hardardottir@heilsugaeslan.is
Sigríður Hrönn Bjarnadóttir, s. 513- 6320, sigridur.hronn.bjarnadottir@heilsugaeslan.is 
Íris Dögg Harðardóttir, s. 513-5000, iris.dogg.hardardottir@heilsugaeslan.is 

ururr

tarfað er þ erfa le um teymum
ái i sam i u ið starfsf l

heilsu slustöð a þj ustumiðstöð a
eðs iðs a s tala a arra st f a a
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Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

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

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

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Rekstrar- og upplýsingatæknisvið Íslandsbanka

Deildarstjóri Þróunar 
Þróun er deild innan Hugbúnaðar á Rekstrar- og upplýsingatæknisviði Íslandsbanka.  Í Þróun starfa 

vel á fjórða tug öflugra sérfræðinga í hugbúnaðargerð sem vinna saman í teymum að verkefnum 

sem styðja stefnu bankans.  Þróun er í nánu samstarfi við aðrar deildir bankans sem saman mynda 

þær einingar sem þarf til að vinna hugbúnaðarverkefni frá upphafi til enda. 

Íslandsbanki leitar nú að öflugum stjórnanda til að leiða þessa deild.

 Hæfniskröfur:
— Háskólapróf í tölvunarfræði  

         eða sambærileg menntun

— Leiðtogahæfni og stjórnunarreynsla

— Stefnumiðuð hugsun og drifkraftur 

— Frumkvæði og geta til að vinna undir álagi

— Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is/storf og sendar ásamt ferilskrá.   
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2019.

Nánari upplýsingar veitir: 
Rósa María Ásgeirsdóttir, forstöðumaður Hugbúnaðar, sími 844-4371, rosa.maria.asgeirsdottir@

islandsbanki.is. Á mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir nánari upplýsingar, sími 844–4172, sigrun.

olafs@islandsbanki.is.

Hjá Íslandsbanka starfa um 850 manns með ástríðu fyrir árangri. Við vinnum saman að lausnum fyrir 
viðskiptavini með fagmennsku að leiðarljósi. Starfsfólk Íslandsbanka leggur sig alltaf fram  
við að veita bestu bankaþjónustuna. 

Íslandsbanki hefur staðist jafnlaunavottun og hlotið Jafnlaunamerki Velferðarráðuneytis. is
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ki Helstu verkefni:
— Fagleg forysta og öflug stjórnun  

         með áherslu á framsýni og skilvirkni

— Skipulag og þróun mannauðs

— Stýring á aðkeyptri verktöku

— Áætlanagerð og kostnaðareftirlit

— Innleiðing á gæða-, þjálfunar-  

         og umbótaverkefnum

— Tryggja að starfsemi deildarinnar  

         sé í samræmi við stefnu bankans 

— Aðkoma að samningagerð, samskipti 

          við birgja og þjónustuaðila 

ATVINNUAUGLÝSINGAR  13 L AU G A R DAG U R   1 .  J Ú N Í  2 0 1 9



Skólastjóri - Vogaskóli

Skóla- og frístundasvið

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

Í öllu starfi skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu Menntastefnu Reykjavíkur „Látum draumana rætast“  
þar sem leiðarljósin eru virkni og þátttaka barna, aukið samstarf og fagmennska.

Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Vogaskóla.
Vogaskóli er heildstæður grunnskóli með um 320 nemendur í 1. - 10. bekk. Í skólanum er starfrækt sérdeild fyrir nemendur með ein-
hverfu. Skólinn er staðsettur í nálægð við Laugardalinn og er einn af eldri skólum borgarinnar, stofnaður árið 1958. Einkunnarorð 
skólans eru virðing, samvinna og ábyrgð. Unnið er eftir hugmyndafræði uppbyggingarstefnunnar og mikil áhersla er á vellíðan og 
velferð nemenda og starfsfólks. Á vorönn 2019 fékk skólinn minningarverðlaun Arthurs Morthens fyrir starf í anda stefnunnar um 
skóla án aðgreiningar. Í skólanum er unnið að markmiðum heilsueflandi grunnskóla og áhersla á græn skref.  
Skólinn hefur vel menntað, áhugasamt og öflugt starfsfólk. Gott samstarf er við foreldrafélagið, frístundaheimilið Vogasel,  
félagsmiðstöðina Buskann og grenndarsamfélagið. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu hans 

innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við aðal-
námskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, vinnutil-

högun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða stjórnunarreynsla á 

grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í 

skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna 

skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á skólastarfið, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2019. Umsóknarfrestur er til og með 11. júní nk.

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

Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

STUTT STARFSLÝSING
 Vinna við viðgerðir á bifreiðum
 Greina bilanir
 Þjónusta bifreiðar

BIFVÉLAVIRKI óskast á nýtt 
FORD atvinnubílaverkstæði

HÆFNISKRÖFUR
 Sveinspróf í bifvélavirkjun
 Gilt bílpróf
 Stundvísi
 Heiðarleg, áreiðanleg og vönduð vinnubrögð
 Góð þjónustulund

Vinnutími mán-fim 8.00-17.15 og föstudaga 8.00-16.15.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 8. júní næstkomandi.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Brimborg óskar eftir að ráða öfluga bifvélavirkja á nýtt atvinnubílaverkstæði Ford 
að Bíldshöfða 6 í Reykjavík. Komdu í góðan og samheldinn hóp fagmanna í 
framúrskarandi vinnuumhverfi.

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og 
notaðir bílar frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hóp-
ferðabíla og bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar 
framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er 
að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.
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VALITOR IS LOOKING FOR 
EXCELLENT TEAM MEMBERS

Product Owner 
Valitor is seeking a Product Owner for the Valitor Acquiring 
Solutions (VAS) development teams in Iceland. The Product 
Owner works closely with developers, product and business 
development, partner support, as well as the acquiring 
support and implementation team.  

Qualifications 
• University degree in business, engineering 

or computer science 
• Eager to learn and improve methods and practices 
• Good relational and collaboration skills 
• Fluent in English, Icelandic is a plus 
• Familiar with Agile and Lean principles, practices and values 
• Excellent in communicating and presenting information 

(written/verbal) 
• Experienced in working with or as part of a software 

development team 
• Experience in payments preferable, but e-commerce, 

retail and financial services are also valuable
 
Further information will be provided by Óli Geir Stefánsson, 
Head of Acquiring Solutions. Phone number: +354 525 2000. 

Specialist in Cost and 
Vendor Relationship
Valitor is looking for a Specialist in Cost and Vendor 
Relationship to join the Acquiring Solutions team within 
Operations & Development. The Specialist will be working 
on various and demanding tasks related to projects within 
Acquiring Solutions. 
 
Qualifications 
• Relevant university degree 
• Project Management experience 
• Good working knowledge of SQL 
• Strong analytical skills 
• A service mindset and good communication skills 
• Fluent in English  
• Experience from the payment business is 

considered a plus
• Initiative, self-dependence and results driven mindset
 
Further information will be provided by Óli Geir Stefánsson, 
Head of Acquiring Solutions. Phone number: +354 525 2000. 

Valitor is an international payment solutions company dedicated to helping merchants, partners and 
consumers to make and receive payments. Around 430 employees of over 25 nationalities work for the 
company at its premises in Iceland, Denmark and the UK. Valitor is looking to hire four outstanding 
individuals to join our teams in Acquiring Solutions, Merchant Solutions and Issuing Solutions within 
Operations & Development.

Front End Developer 
Valitor is looking for a Front End Developer to join 
the Merchant Solutions team within Operations & 
Development. The Merchant Solutions unit provides 
digital solutions powering Valitor’s end-to-end customer 
experience for small and medium sized merchants in 
Iceland and the UK. 
 
Qualifications 
• University degree in computer science, engineering 

or related subjects 
• At least 3 years’ hands-on experience in C# and 

Web development 
• Experience with SQL Server and Elastic Search is a plus 
• Experience with React / React Native 
• Good eye for design and a passion for good UX 
• Experience working in an agile software 

development team 
• Good communication and relational skills 
• Fluent in English, Icelandic is a plus 
• Open-minded, willing to learn and positive 

towards new challenges 
 
Further information will be provided by Sigurjón Ingi 
Garðarsson, manager in Merchant Solutions. 
Phone number: +354 525 2000. 
 

Head of Issuing Solutions 
Valitor is looking for an outstanding individual to lead the 
Issuing Solutions team within Operations & Development. 
The Head of Issuing Solutions has overall responsibility of 
operation, development and service of the Issuing product. 

Qualifications 
• University degree in business, 

engineering or computer science 
• Superior leadership skills with the capability to inspire and 

drive cross-functional teams towards a unified direction  
• Excellent in communicating and presenting information, 

both in written and verbal form 
• Familiar with agile and lean principles, 

practices and values 
• At least 3 years’ management working experience 

Further information will be provided by Gunnar 
Sigurjónsson, Director of Processing Services. 
Phone number: +354 525 2000. 

Please apply at: valitor.is/um-valitor/storf-i-bodi
The application period ends on June 11, 2019. 

Applicants must submit a CV and an introductory letter. 



Forstjóri Heilbrigðis-

stofnunar Suðurlands

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti forstjóra
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Heilbrigðisráðherra skipar í stöðuna
til fimm ára frá 1. október 2019.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands starfar samkvæmt lögum
um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, með síðari breytingum. 
Heilbrigðisstofnunin veitir almenna heilbrigðisþjónustu í 
Heilbrigðisumdæmi Suðurlands sem nær yfir sveitarfélagið Ölfus, 
Hveragerðisbæ, Grímsnes- og Grafningshrepp, Bláskógabyggð,
Hrunamannahrepp, Sveitarfélagið Árborg, Flóahrepp, Ásahrepp, 
Skeiða- og Gnúp¬verja¬hrepp, Rangárþing ytra, Rangárþing
eystra, Mýrdalshrepp, Skaftárhrepp, Sveitar¬félagið Hornafjörð og
Vestmannaeyjabæ. Þá annast stofnunin starfsnám í heilbrigðisgreinum
og starfar í  tengslum við háskóla á sviði fræðslumála heilbrigðisstétta
og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Um er að ræða stofnun sem fær
um 4 milljarða af fjárlögum ríkisins og þar er starfa um 500 manns.
Forstjóri ber ábyrgð á að Heilbrigðisstofnun Suðurlands starfi í
samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf sem ráðherra
setur honum. Forstjóri ber ábyrgð á starfsemi og þjónustu
stofnunarinnar, að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi við
fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun kostur.
• Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri.
• Þekking og reynsla  af mannauðsmálum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Þekking á sviði heilbrigðisþjónustu.
• Leiðtogahæfileikar.

Hæfni umsækjenda verður metin af nefnd, skv. 2. mgr. 9. gr. laga
um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, með síðari breytingum. Um 
laun forstöðumanns fer eftir 39. gr. a í lögum um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna
starfinu. Nánari upplýsingar um starfið veitir Elsa B. Friðfinnsdóttir,
skrifstofustjóri, elsa.fridfinnsdottir@hrn.is. Umsóknir skulu berast
heilbrigðisráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík eða á netfangið: 
postur@hrn.is eigi síðar en 18. júní nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar heilbrigðisráðherra hefur tekið
ákvörðun um skipun í embættið. 

Heilbrigðisráðuneytinu, 29. maí 2019

ÚTBOÐ

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Gervigrasvellir Leiknir og Þróttar – Endurnýjun 
vallarlýsingar, útboð nr. 14568.

• Hverfið mitt 2018 Vesturhluti, Hagatorg, útboð nr. 
14571.

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

ÚTBOÐ
Umhverfisstofnun óskar eftir tilboðum í smíði á 
þjónustuhúsi ásamt jarðvinnu við Djúpalónssand á 
Snæfellsnesi, húsið verður byggt til flutnings  eða byggt 
á staðnum  ásamt undirstöðum.
Framkvæmdatími er fyrirhugaður frá júní 2019 til mars 
2020.
Um er að ræða timburhús. Húsið er 88 m2 að stærð

Útboðsgögn verða afhent á stafrænu formi (.pdf) með 
tölvupósti frá og með 3. júní 2019.   
Beiðnir um afhendingu útboðsgagna og fyrirspurnir  
skulu sendar á netfangið larusr@ark.is þar sem fram 
koma upplýsingar um nafn, netfang og símanúmer 
bjóðanda auk upplýsinga um tengilið.  

Tilboðum skal skilað eigi síðar en 28.07.2019  kl. 14:00 á 
skrifstofu Arkís arkitektar,  Kleppsveg 152 104 Reykjavík 
þar sem þau verða opnuð.

Samstæða 
Orkuveitu Reykjavíkur

Allar auglýsingar vegna 
innkaupaferla eru birtar á 

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

Þú finnur draumastarfið á

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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Útboð – 
endurskoðun hjá Seltjarnarnesbæ 

Seltjarnarnesbær óskar eftir tilboði í endurskoðun á árs-
reikningum bæjarsjóðs Seltjarnarnesbæjar og stofnana 
hans fyrir árin 2019 - 2022. 

Um eftirfarandi stofnanir er að ræða: 
A hluti: Aðalsjóður, eignasjóður, framkvæmda- og 
þjónustumiðstöð 
B hluti: Hitaveita, vatnsveita, fráveita, félagslegar 
íbúðir, dvalar- og hjúkrunarheimili. 
Endurskoðunin er boðin út til fjögurra ára og lýtur að 
endurskoðun ofangreindra stofnana. 
Útboðsgögn verða seld í þjónustuveri bæjarins að Aus-
turströnd 2, Seltjarnarnesi, frá kl. 13:00 þriðjudaginn 4. 
júní 2019. Verð 5.000 kr. 

Tilboð verða opnuð í fundarsal bæjarstjórnar að Austur-
strönd 2, föstudaginn 28. júní 2019 kl. 11:00 og verða þau 
þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er þar mæta.

Embætti skrifstofustjóra

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar 
embætti skrifstofustjóra stefnumótunar og fjárlaga á aðalskrifstofu 
ráðuneytisins.

Helstu verkefni skrifstofunnar:
• Fjárlagagerð og fimm ára fjármálaáætlun fyrir málefnasvið ráðuneytisins 

samkvæmt lögum um opinber fjármál.
• Eftirlit með fjárskuldbindingum og samræmingu þeirra við stefnur,  

áætlanir og heimildir.
• Vinnuferli við mótun stefnu ráðherra og áætlanir um framkvæmd þeirra.
• Samræming, söfnun og miðlun upplýsinga vegna stefnumótunar og 

árangursmats á málefnasviðum.
• Kynjuð fjárlagagerð og yfirumsjón með jafnréttismálum á málefnasviðum
 ráðuneytisins.

Hlutverk skrifstofustjóra er að leiða starf skrifstofunnar. Skrifstofustjóri 
ber ábyrgð á stefnumótun, að framfylgja markmiðum og stýra daglegum 
störfum skrifstofunnar. Hann/hún stuðlar að faglegri og metnaðarfullri 
starfsemi í almannaþágu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði viðskipta- og/eða hagfræði eða önnur menntun sem 

nýtist í starfi.
• Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar.
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði fjármálaáætlana og rekstrar.
• Þekking á lögum um opinber fjármál.
• Stjórnunarreynsla auk þekkingar á kynjaðri fjárlagagerð.
• Forystu-, samskipta- og skipulagshæfni.
• Frumkvæði, samskiptalipurð, hæfni í teymisvinnu og geta til þess að vinna 

undir álagi.
• Góð íslensku- og enskukunnátta. Kunnátta í Norðurlandamáli er kostur.
• Góð reynsla og færni í notkun töflureikna og hæfni til að greina og setja 

fram tölulegar upplýsingar með skilmerkilegum hætti.
• Hæfni til að setja fram mál og upplýsingar í ræðu og riti.

Að auki skulu umsækjendur fullnægja almennum starfsgengisskilyrðum skv. 
6. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Ráðning 
Í samræmi við 19. gr. laga nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands verður skipuð 
ráðgefandi hæfnisnefnd til að mæta hæfni umsækjenda, sbr. einnig reglur 
nr. 393/2012. Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga ríkisins og FHSS. 
Skipað er í embættið til 5 ára.

Umsóknir
Umsóknir ásamt ferilskrám og kynningarbréfi skulu hafa borist mennta- og
menningarmálaráðuneytinu, Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavík eða á netfangið 
mrn@mrn.is fyrir dagslok föstudagsins 28. júní 2019.
Í kynningarbréfi skulu umsækjendur m.a. lýsa hvernig þeir uppfylla  
menntunar- og hæfniskröfur. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja 
um stöðuna. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nöfn allra umsækjenda verða birt á vef ráðuneytisins að loknum umsóknar-
fresti og verða umsóknir þar sem óskað er nafnleyndar ekki teknar til 
greina. Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna María Urbancic 
rekstrarstjóri mennta- og menningarmálaráðuneytis. 
Umsóknir gilda í 6 mánuði.

kopavogur.is

ÚTBOÐ 
Vesturvör – Naustavör  
og Litlavör

Gatnagerð,  
lagnir og undirgöng

tilboðum í gatnagerð, lagnir og gerð undir-
gangna. Í verkinu fellst að gera hringtorg á 
mótum Vesturvarar og Naustavarar og breikka 
Vesturvör frá hringtorgi  að Kársnesbraut,
einnig skal gera undirgöng undir Vesturvör 
vestan við hringtorg ásamt því að lengja
Litluvör til vesturs.

Helstu magntölur eru:
Gatnagerð
- Upprif malbiks, kanta og stétta 1.400 m2
- FyllingarFyllingarFyllingar 710071007.100 m3m3m3
- Fráveitulagnir 410 m
- Malbikun gatna 7.400 m²
- Malbikun gangstétta 1.400 m²
- Raflagnir 1.400 m

Undirgöng
- Steinsteypa 430 m³
- Mót 1.600 m²
- Járn 52.000 kg

Verkinu skal að fullu lokið 1. júlí 2020

Útboðsgögnin eru afhent rafrænt og skulu
 þeir, sem óska eftir útboðsgögnum fyrir
verkefni þetta, senda tölvupóst á netfangið verkefni þetta senda tölvupóst á netfangiðverkefni þetta senda tölvupóst á netfangið
utbod@kopavogur.is , frá og með þriðju-
deginum 4. júní nk. Í tölvupósti skal koma fram
nafn tengiliðs vegna útboðsins, símanúmer, 
netfang og nafn fyrirtækis.

Tilboð skal hafa borist í þjónustuver 
Kópavogs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogur
fyrir kl. 11:00 fimmtudaginn 20. júní 2019 og
verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda
er þar mæta.

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

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.
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Mikið endurnýjað 200.fm einbýlishús á fallegum útsýnisstað í 
Flóahreppi.Fimm svefnherbergi, aukaíbúð í bílskúr, opið eldhús 
og stofa. Tæplega 3.0 hektara eigarlóð. Frábært tækifæri, leyfi 
fyrir gistiþjónustu. 
Ekið er framhjá Selfossi, niður Villingaholtsveg og beygt til hægri þar sem 
stendur Gaulverjabær,ca. 20.km frá Selfossi.

Fallegt 244.fm einbýlishús, þar af 68.fm bílskúr á fallegum 
útsýnisstað í Flóahreppi. Þrjú svefnherbergi, opið eldhús og 
stofa. Rúmlega 3.5 hektara eignarlóð.  
Ekið er framhjá Selfossi, niður Villingaholtsveg og beygt til hægri þar sem 
stendur Gaulverjabær, ca. 20.km frá Selfossi

TIL LEIGU

NADIA KATRÍN 

BANINE 
Löggiltur fast. 

nadia@landmark.is 
sími 692 5002

SKÁLARIMI - 801 SELFOSS    
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 1.JÚNÍ 14.00-14.30

SKÁLATEIGUR - 801 SELFOSS

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 1.JÚNÍ 14.30-15.00

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

Landsbankinn hf. óskar eftir tilboðum 
í uppsteypu vegna fyrirhugaðrar 
nýbyggingar bankans á reit 6 á lóð  
nr. 2 við Austurbakka í Reykjavík. 

Helstu verkþættir eru að ljúka við að girða 
vinnusvæði, ljúka við jarðvinnu, koma 
fyrir bergfestum í neðri kjallara, uppsteypa 
húss, ganga frá þéttingum að aðliggjandi 
mannvirkjum, ganga frá lögnum í jörðu og 
ísteyptum lögnum, vatnsvarnir og dælingar. 

Helstu magntölur eru eftirfarandi:
» Steypa 13.000  m3

» Mót 52.500 m2

» Bendistál 1.600.000 kg
» Holplötur 3.250 m2

» Forsteyptar einingar 250 stk
» Stálvirki 72.500 kg
» Lagnaskurðir 250 m

Vakin er sérstök athygli á því að verkkaupi  
vill eiga möguleika á að fá alþjóðlega 
umhverfisvottun samkvæmt BREEAM á 
nýbygginguna (BREEAM International New 
Construction 2016 SD233 2.0) en slíkt vott-
unarferli tekur til allrar framkvæmdarinnar, 
þ.m.t. umhverfis- og öryggisstjórnunar allra 
verktaka á framkvæmdartíma.

Beiðni um útboðsgögn skal senda í 
tölvupósti, merktum „Austurbakki 2, 
uppsteypa“ til VSB verkfræðistofu á 
netfangið vsb@vsb.is. Útboðsgögn verða 
send þar til bærum aðilum með tölvupósti.  

Tilboðum skal skilað í lokuðu 
umslagi merkt „Landsbankinn, 
Útboð – uppsteypa“, til skrifstofu 
VSB verkfræðistofu við Hafnartorg, 
Kalkofnsvegi 2, 101 Reykjavík. Þau 
verða opnuð á sama stað, þriðjudaginn 
2. júlí 2019, kl 11.00. 

Verklok eru 17. mars 2021

Útboð – Uppsteypa

Landsbankinn  ·  landsbankinn.is  ·  410 4000

Landsbankinn hf. auglýsir eftir aðilum 
sem geta tekið að sér að útvega stein 
í utanhússklæðningu nýbyggingar 
bankans við Austurbakka 2 í Reykjavík.  

Byggingin verður klædd með íslensku blá-
grýti. Um er að ræða afsag en sagað er utan 
af stuðlinum þannig að náttúruleg áferð 
bergsins verði sýnileg. Hver steinn skal 
vera á bilinu 60-120 cm langur með sléttum 
endum, lágmarksþykkt 3 cm og hámarks-
þykkt breytileg eftir náttúrulegri lögun 
steinsins. Steinana skal sléttskera beggja 
megin langs og flokka í þrjár breiddir; 20 
cm, 25 cm og 30 cm. 

Áfellur í kringum glugga verða einnig úr 
blágrýti. Um er að ræða sléttar áfellur,  
9 cm breiðar og 60-120 cm langar. Þykkt 
u.þ.b. 20 mm.

Hönnun utanhússklæðningar er í höndum 
Arkþings ehf. og C. F. Møller sem eru 
arkitektar hússins. Efla sér um verkfræði-
hönnun. Um er að ræða u.þ.b. 3.300 m² 
klæðningu og um 4.700 m af steináfellum.  
Gert er ráð fyrir afhendingu á verkstað frá 
og með 1. september 2020 til 1. apríl 2021. 
Gerðar verða kröfur um jafna afkastagetu á 
tímabilinu.

Þeir aðilar sem hafa áhuga og getu til að 
taka þetta verkefni að sér eru beðnir um að 
senda tölvupóst með upplýsingum um fyrri 
verkefni, reynslu, tækjabúnað, afkastagetu 
og starfsmannafjölda auk annarra viðeig-
andi upplýsinga. Tölvupósturinn, merktur 
„Austurbakki 2, steinn“ skal hafa borist 
umsjónaraðila verkkaupa, VSB verkfræði-
stofu, á netfangið vsb@vsb.is eigi síðar en 
þriðjudaginn 11. júní nk.

Steinn í utanhússklæðningu

Landsbankinn  ·  landsbankinn.is  ·  410 4000

Mat á umhverfisáhrifum
Laxeldi Arnarlax í Arnarfirði.  

Aukning framleiðslu um 4.500 tonn
Drög tillögu að matsáætlun

Verkís kynnir fyrir hönd Arnarlax, drög að tillögu að 
matsáætlun um framleiðsluaukningu á laxi í sjókvíum í 
Arnarfirði um 4.500 tonn, í samræmi við ákvæði reglu-
gerðar nr. 660/2015 um mat á umhverfisáhrifum.  
Drög að tillögu að matsáætlun eru birt á heimasíðu 
Verkís, www.verkis.is, og er almenningur hvattur til að 
kynna sér drögin og gera athugasemdir.
Athugasemdir sendist á netfangið  
umhverfismal@verkis.is eða í pósti til:

Verkís hf.
B.t. Hugrúnar Gunnarsdóttur

Ofanleiti 2
103 Reykjavík

Athugasemdum skal skila eigi síðar en 15. júní 2019.

capacent.is

Ráðgjafar okkar búa  
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BÆJARLIND 5
NÝJAR ÍBÚÐIR

201 KÓPAVOGI

• Glæsilegar og einstaklega vandaðar 2ja -4ra herb. íbúðir

• Allar svalir með svalalokum

• Vandaðar Ítalskar innréttingar frá Parka

• Innbyggður ísskápur, uppþvottavél og spanhelluborð.

• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum nema 2ja herbergja.

• Verð frá 39.400.000

GLÆSILEGT OG VANDAÐ 11 HÆÐA HÚS!
ÚTSÝNIS ÍBÚÐIR

Berglind
Fasteignasali
694 4000

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

OPIÐ HÚS
laugardaginn 1. júní kl.14:00-16:00

FRUMSÝNING Á ÍBÚÐUM 
LAUGARDAGINN 1.JÚNÍ

201 KÓPAVOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ 
HÚS

2ja

3ja

4ra



Með þér alla leið

 & 
Frábær hönnun

Silestone í borðplötum

Öllum íbúðum fylgja stæði  
í lokaðri bílageymslu

Verð frá:   

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 2. júní frá kl. 13:00 - 14:00

.       

Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 2. júní frá kl. 16:30 - 17:00

4ra herbergja íbúð

fsta hæð  fallegt úts ni y r arðabæ 

Suðursvalir 

Stutt í skóla, verslun og þjónustu

.       

Verð:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 1. júní kl. 14:45 - 15:15

Stórglæsilega og sjarmerandi  
útsýnisíbúð við Bogahlíð 8
Stórar svalir y rbyggðar,  

 y r borgina
Stórar bjartar stofur
Herbergi í kjallar, möguleiki á útleigu
Sérafnotaréttur af bílastæði við húsið

.       

Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 2. júní frá kl. 16:30 - 17:00

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð

Sér suður verönd og fallegur garður

Húsið er ný málað að utan

Frábær staðsetning, stutt í stofnbrautir

.       

Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 3. júni kl. 17:00 - 17:45

Stórglæsileg íbúð með sjávarútsýni á 2. hæð 
að Þorragötu 7, ásamt bílskúr.
2 svefnherbergi og stórar samliggjandi stofur. 
Fjögurra hæða lyftuhús fyrir 63 ára og eldri 
með húsverði. 
Sólríkar svalir mót suðri, y rbyggðar að hálfu.
Veislusalur í sameign.

Nánari upplýsingar veita: 

hdl. og aðst. fasteignasala
fridrik@miklaborg.is  616 1313

 lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is 822 2307

lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

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

 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is  775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is  775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is  845 8958

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is



Með þér alla leið

Sunnusmári 16 – 22 

Glæsilegar íbúðir í tveimur 6 hæða fjölbýlishúsum m. lyftu við 

Sunnusmára 16-18 og 20-22.  Alls er um að ræða 76 fjölbreyttar 

íbúðir, 2ja 3ja og 4ra herbergja.  Íbúðirnar eru í hagkvæmum 

stærðum allt frá 44 fm upp í 125 fm og allt þar á milli.  

Flestum íbúðum fylgir stæði í bílgeymslu með hleðslustæði.  

Íbúðirnar eru staðsettar í nýjasta hluta Smárans í Kópavogi 

sem er nútímalegt og afar vel skipulagt borgarhver  þaðan 

sem stutt er í þjónustu og verslanir s.s. Smáralind, heilsugæslu,  

skóla og íþróttaaðstöðu ásamt því sem aðgengi að stofn-

brautum og þjónustu almennisvagna er afar auðveld.  

Íbúðir eru búnar nýjustu snjalllausnum sem miða að hag-

kvæmni og þægindum. Snjallsímastýrður mynddyrasími, 

hitastýringar og margt eira.  

Í hver nu verða einnig hleðslustöðvar og deilibílar auk þess 

sem sorphirða og okkun verður með nýju og betra sniði.

Íbúðum er skilað fullbúnum

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 2. júní frá kl. 14:00 - 16:00

Ítarlegar upplýsingar má nna á www.201.is

Nánari upplýsingar veita:

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

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

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

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

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

     Verð frá: 35,4 milljónir

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is







SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

VANDAÐAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR SEM HENTA MISMUNANDI FJÖLSKYLDUSTÆRÐUM
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngu-færi við helstu verslunar- og þjónustukjarna 
borgarinnar og falleg útivistarsvæði. 

NÚTÍMALEGT ÍBÚÐARHVERFI Á BESTA STAÐ Í BORGINNI

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

Verð: 35,9 m.kr. – 63,9 m.kr.
Stærð: 59,7 fm – 125 fm

Garðabær – Lyngás 1

FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Síðasti áfanginn við Lyngás 1 kominn í sölu Hagkvæmar 2ja, 3ja, 4ra, og 5 herbergja íbúðir, flestar með stæði í 
bílageymslu. Íbúðirnar eru vel staðsettar, miðsvæðis í Garðabæ, í göngufæri frá skólum, sundlaug, íþróttasvæði 
og verslun. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Efstaleiti 19-27 
Lágaleiti 1-9

Verð frá 28.400.000 kr. / Afhending sumar 2019

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARAÐSTÖÐU SUNNUDAGINN 2. JÚNÍL, KL. 13.00 -14.00

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ LYNGÁSI 1 SUNNUDAGINN 2. JÚNÍ KL. 12.00 -13.00

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

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

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

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

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

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

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

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



GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

TÓLF HÆÐA ÚTSÝNISHÚS MIÐSVÆÐIS Í KÓPAVOGI
Fjölbýlishúsið að Bæjarlind 5 er staðsett í nýju hverfi til móts við Smáralind sem kallað er Glaðheimar. 
Við hönnun á húsinu var haft að leiðarljósi að viðhald utanhúss yrði eins lítið og mögulegt er. 
Eingöngu er notast við fyrsta flokks efni bæði innan- sem og utandyra.

Bæjarlind 5 Fullbúnar sýningaríbúðir,
bókið skoðun.

Stærð 97,5 fm / verð 56,9 m. kr.

NÝTT Í SÖLU - FJÖLBREYTT ÚRVAL ÍBÚÐA

· Stærð frá 62,4 fm – 230,6 fm. 

· Verð frá 39,4 mkr. 

· Afhending íbúða er í ágúst/sept 2019

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

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

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

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

Stærð 65,1 fm / verð 40,9 mkr.



OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00
Einstaklega björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli auk
bílastæðis í lokuðum bílakjallara. Eignin er skráð alls 106,9 fm, þar af er 8,5
fm geymsla. Húsið hefur verið tekið mikið í gegn að utan að undanförnu og
einnig er íbúðin mikið endurnýjuð. Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í síma
899-8811, gh@trausti.is.
Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 5. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30
Glæsilegt raðhús með fallegum og skjólgóðum garði til suðurs, snotru
garðhúsi og sérmerktu bílastæði. Eignin er skráð samtals 129,6 fm og
skiptist hún í aðalhæð, efri hæð og kjallara, hver hæð er 43,2 fm.
Nánari uppl. veitir Kristján í síma 867-3040, kristjan@trausti.is
Verð: 56,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30
Björt og rúmgóð 3ja herbergja 79,5 fm íbúð í fallegu húsi. Eignin er í góðu og
fjölskylduvænu hverfi þar sem stutt er í alla almenna þjónustu og Laugar-
dalinn. Nánari uppl. veita Einar Örn í síma 823-4969, einaro@trausti.is og
Kristján í síma 867-3040, kristjan@trausti.is
Verð: 38,5 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 5. JÚNÍ KL. 18:00 – 18:30
Björt, rúmgóð og mikið endurnýjuð hæð á 1. hæð. Eignin er skráð alls 120,6
fm, þar af er 28 fm bílskúr. Garður í kringum húsið er í góðri rækt.
Nánari uppl. veita Kristján í síma 867-3040, kristjan@trausti.is og Guðbjörg
Gerður í síma 899-5949, gudbjorg@trausti.is
Verð: 52,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4. JÚNÍ KL. 18:00 – 18:30
Vel skipulögð 2-3ja herbergja 85,8 fm íbúð ásamt 32,5 fm bílskúr á 1. hæð 
í fjölbýli fyrir 63 ára og eldri. Eignin hefur aðgang að félagsmiðstöðinni
Hæðargarði 31 þar sem ýmis þjónusta er í boði. Nánari uppl. veitir Kristján í 
síma 867-3040, kristjan@trausti.is og Garðar Hólm í síma 899-8811,
gh@trausti.is
Verð: 54,5 millj.

MÁNUDAGINN 3. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30  
OG MIÐVIKUDAGINN 5. JÚNÍ KL. 12:00 – 12:45
Einstaklega vönduð og falleg 6-7 herb. 180,9 – 189,2 fm raðhús sem bjóða
upp á tvær íbúðir. Tvö bílastæði í bílakjallara fylgja hverri eign og sér-
geymsla í sameign. Húsin afhendast fullbúin í ágúst/sept. 2019. Nánari uppl.
veita Styrmir í s:846-6568 styrmir@trausti.is, Garðar K. í s: 853-9779 gardar@
trausti.is, Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is. Verð: 89,9 – 91,5 millj.

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS  MÁNUDAG

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS  MÁNUDAG
OGMIÐVIKUDAG

7:30

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG

8:30

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG

Flúðasel 89 – 109 Reykjavík

Ásgarður 25 – 108 Reykjavík

Sólheimar 16 – 104 Reykjavík

Langholtsvegur 99 – 104 Rvk

Hæðargarður 29 – 108 Rvk

Trilluvogur 1 – 104 Reykjavík

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Styrmir Þór  
Sævarsson
Sölufulltrúi
S: 846-6568

Garðar  
B. Sigurjónsson
Sölufulltrúi
S: 898-0255

Guðbjörg Helga  
Jóhannesdóttir
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi
S: 897-7712

Gunnar  
Þórisson
Viðskiptafræðingur,
Sölufulltrúi
S: 692-6226 

Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi
S: 853-9779

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

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

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

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur
Sölufulltrúi
S: 823-4969

Sólveig  
Regína Biard
Skjalavinnsla,
S: 869-4879

Auðarstræti 17  
Póstnr: 101. 
Stærð: 142.1 fm.
Gerð: Sérhæð með bílskúr
Herb: 4-5
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 02.06.2019  
Á MILLI KL. 17:30-18:00

Virkilega falleg sérhæð með bílskúr á frábærum 
stað í miðborginni. Sér inngangur. Tvær stórar stofu, 
tvö góð svefnherbergi, endurnýjað eldhús, íbúð í 
bílskúr með leigutekjum. Fallegur gróinn garður. 
Frábær staðsetning.

Verð: 69.900.000.- 

Skipholt 50d 
Póstnr: 105
Stærð: 178,5 fm 
Gerð: Skrifstofuhúsnæði.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

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

Verð 59.900.000.-

Breiðhella 16
Póstnr: 221 Hafnarfjörður
Stærð: 256 fm

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

Mjög gott 256 fm endabil á tveim hæðum. Snyrtilegt 
umhverfis hús og malbikuð bílastæði.Húsið er steypt 
hús á tveim hæðum með steyptu millilofti. 
Góð innkeyrsluhurð og hátt til lofts í sal. 
Sér Gönguhurð fyrir efri hæð. 
Laust við kaupsamning.

Verð 49.900.000.-

Eyrartröð 3
Póstnr: 220 Hafnarfirði
Stærð: 83,5  fm
Gerð: Iðnaðarhúsnæði

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

Einstaklega snyrtilegt og gott iðnaðarbil í Hafnarfirði. 
Samtals 83,5 fm. Stór innkeyrsluhurð og gönguhurð 
við hliðina. Hátt til lofts og milliloft yfir hluta. Hentar 
vel sem t.d. lager, léttur iðnaður eða geymsluhús-
næði. Hús í mjög góðu standi og frágangur allur hin 
snyrtilegasti. Getur verið laus fljólega. Góð fjárfesting 
sem leiguhúsnæði einnig.

Verð: 22.900.000.- 

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN
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BÓKIÐ SKOÐUN

TRAUST  -  ÖRYGGI  -  ÁRANGUR  
Veldu eingöngu toppþjónustu í þínum fasteignaviðskiptum

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar tegundir eigna á skrá! 

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



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

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

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

BRÍETARTÚN 9-11 - NÝBYGGING

VIÐ ERUM Í SAMNINGSSTUÐI – VIÐ FINNUM BESTU LAUSNINA FYRIR ÞIG
FALLEGAR ÍBÚÐIR Á BESTA STAÐ Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR - AFHENDAST VIÐ KAUPSAMNING

SÉRSTAKLEGA VANDAÐAR INNRÉTTINGAR. STUTT Í ALLA ÞJÓNUSTU, VERSLUN, 

VEITINGASTAÐI OG SAMGÖNGUR. 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 1. JÚNÍ OG 
SUNNUDAGINN 2. JÚNÍ MILLI KL 13:00-15:00

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA 
Matthildur Sunna Þorláksdóttir 
Lögfræðingur og 
lögg. fasteignasali
Sími 690 4966 
matthildur@stakfell.is 

 
Kjartan Ísak Guðmundsson 
Viðskiptafræðingur og 
aðstoðarmaður fasteignasala
Sími  663 4392  
kjartan@stakfell.is

ÍS OG LEIKTÆKI 
FYRIR BÖRNIN 



GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Steinar S. Jónsson 
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

Hlynur Bjarnason
hlynur@gardatorg.is
s. 697 9215

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

 Ásbúð 66, Garðabær 

Opið hús í dag 1. júní frá KL: 13-13:30
Mjög vel staðsett 178 fm parhús á einni 
hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr.
Verð 74,9 millj.
Sölumaður: Steinar lögg.fasteignasali 
s. 898-5254
 

Holtsvegur 37, Garðabær

Opið hús sunnud. 2. júní kl. 14:00-14:30 
Mjög falleg 139,1 fm íbúð á fjórðu hæð í 
lyftuhúsi með glæsilegu útsýni og tveimur 
stæðum í bílageymslu. 
Verð 79,9 millj. 
Sölumaður Haraldurs.  s. 787-8727

 Garðatorg 17, Garðabær 

Opið hús þriðjudag 4. júní 17:15-17:45
Mjög snyrtileg og góð 98,2 fm íbúð á 1. 
hæð auk 26,4 fm bílskúr, samtals 124,6 fm. 
Sér inngangur og verönd/garður.
Verð 55 millj. 
Sölumaður: Haraldur s. 787-8727
 

Nýhöfn 3, Garðabær  

Opið hús sunnudag 2. júní kl 14.00-14.30
Glæsileg og vel útbúin íbúð með óskertu 
útsýni 152,4 fm á efstu hæð með bílskúr. 
Stórar yfirbyggðar suð-vestur svalir 19,6 
fm. Alls 172 fm. Verð 83,9 millj
Sölumaður: Sigurður lögg.fasteignasali 
s. 898-3708

 Rósarimi 3, Grafarvogur

Opið hús sunnudag 2. júní kl 12.30-13.00 
Falleg og vel skipulögð 3-4ja herbergja 
íbúð á jarðhæð í fallegu fjórbýlis húsi með 
sérinngangi og verönd samtals 89,2fm. 
Verð 44,9 millj.
Sölumaður: Haraldur  s. 787-8727
 

Herjólfsgata 40, Hf. 60 ára og eldri.

Opið hús sunnudag 2.júní 13:00-13:30
Mjög snyrtileg 109,6 fm íbúð á annari hæð 
ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu. Lyftuhús 
með rúmgóðri og snyrtilegri sameign. 
Verð  57,9 millj.
Sölumaður: Sigurður lögg.fasteignasali 
s. 898-3708

Boðaþing 18, Kópavogur 

Opið hús mánudag 3. júní frá KL: 17-17:30
Ný 115 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sér suður garði fyrir 50 ára og eldri.
Verð 50,9 millj.
Sölumaður: Steinar lögg.fasteignasali 
s. 898-5254

Ásgarður 149, Reykjavík

Opið hús miðvikudag 5. júní  
frá kl 17:15 – 17:45 
Fjölskylduvænt 4ja herbergja endaraðhús 
á þremur hæðum með verönd til suðurs, 
samtals 111 fm
Verð 53.5 millj
Sölumaður Sæþór s. 855-5550
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Lindargata 58, 101 Rvk. 
OPIÐ HÚS ÞRI 4/6 KL. 16:30-17:00.

Lindargata 58, 2ja herb. 45 fm íbúð á tveimur hæðum í endurbyggðu timburhúsi á frá-
bærum stað í miðbænum. Á neðri hæð er forstofa, baðherbergi og svefnherbergi og á 
efri hæð stofa og eldhús. Íbúðin er ekki samþykkt en er í ferli. Verð 25,4 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 4. júní kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Atvinnuhúsnæði / 
AUSTURSTRÖND - SELTJARNARNESI.

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð á góðum stað við Austurströnd á Seltjarnarnesi. Um er að 
ræða tvö fastanúmer, annars vegar er eining sem sem er 181,2 fm með innkeyrslu-
dyrum og lagerrými. Síðir gluggar. Snýr í norður og vestur. Hins vegar er um að ræða 
62,4 fm húsnæði sem snýr í norður og austur. Góðir gluggar eru á því og góð aðstaða 
til að taka inn vörur. Verð 60 milljónir.  
Vinsamlegast bókið skoðun, 552-1400 / fold@fold.is.

Til leigu / 
VERSLUNARHÚSNÆÐI  Á LAUGAVEGI.

Laugavegur 47: Ca. 330 fm frábært verslunarhúsnæði á horni Frakkastígs og Lauga-
vegar. Húsnæðið er á þremur hæðum með lyftu. Húsið lítur vel út og getur nýst bæði til 
verslunar og ýmsa þjónustu. Möguleiki á fleiri inngöngum. Þrjú bílastæði fylgja.  
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar.  
Velkomið að hafa samband: 552-1400 / fold@fold.is.

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Bjarklind Þór 

löggildingarnemi 
bjarklind@fold.is / 690-5123

Bræðraborgarstígur 5, 101 Rvk., hæð í fjórbýli. 
OPIÐ HÚS MÁN 3/6 KL. 16:30-17:00.

Ca. 111 fm. falleg, talsvert endurnýjuð íbúð á 3ju hæð í reisulegu húsi á frábærum stað 
í Vesturborginni. Skiptist í 2-3 svefnherbergi, þar af 1 forstofuherbergi, eina til 2 stofur, 
endurnýjað eldhús og baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Verð 49,9 millj. 

Opið hús mánudaginn 3. júní kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Þverholt 5, 270 Mosó, 2. hæð. 
OPIÐ HÚS MÁN 3/6 KL. 17:00-17:30.

Þverholt 5, björt, falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð í fallegu 
fjölbýli í Mosfellsbæ. Parket, dúkur og flísar á gólfum. Rúmgóð stofa, tvö rúmgóð svefn-
herbergi, baðherbergi og þvottahús inn af því. Ágæt sér geymsla á hæð í stigahúsi. 
Suðursvalir. Verð 40.9 millj. 

Opið hús mánudaginn 3. júní  kl. 17:00-17:30, verið velkomin.  

Kristnibraut 9, 113 Rvk., 
NEÐRI SÉRHÆÐ M/BÍLSKÚR ÁSAMT AUKAÍBÚÐ OG STÚDÍÓÍBÚÐ. 

Glæsileg neðri sérhæð með bílskúr ásamt aukaíbúð og stúdíóíbúð við Kristnibraut 9 í 
Grafarhollti með stórkostlegu útsýni yfir Reykjavíkurborg. Sérhæðin skiptist í tvö svefn-
herbergi, tvær stofur, eldhús, tvö baðherbergi og þvottahús. Aukaíbúðin skiptist í stofu, 
tvö svefnherbergi, eldhús og baðherbergi. Stúdíóíbúðin er með eldhúsi, baðherbergi 
og stofu/herbergi. 
 Verð 85,9 millj.
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