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Samstarfsvettvangur um loftslagsmál og grænar lausnir
Að verkefninu standa forsætisráðuneytið, umhverfis- og auðlindaráðuneytið, utanríkisráðuneytið, 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Orkuveita Reykjavíkur, Landsvirkjun, Landsnet, Rarik, Orkusalan, HS 

Orka, Elkem Ísland, Rio Tinto á Íslandi, Norðurál, Alcoa Fjarðaál, Efla, Verkís, Mannvit, Samtök atvinnulífsins, 

Samtök iðnaðarins, Viðskiptaráð Íslands, Bændasamtök Íslands, Íslandsstofa, Samorka og Orkuklasinn.

Íslandsstofa er samstarfsvettvangur atvinnulífsins og stjórnvalda og hefur það hlutverk að auka 

gjaldeyristekjur þjóðarinnar með þróttmiklu starfi í þágu íslenskra útflutningsgreina. 

Auglýst er eftir forstöðumanni nýs samstarfsvettvangs um loftslagsmál og grænar lausnir. Forstöðumaðurinn er ráðinn af 
Íslandsstofu og stjórn samstarfsvettvangsins og verður starfsmaður Íslandsstofu.

Um er að ræða spennandi starf sem snýr að kynningu á framlagi Íslands og árangri í loftslagsmálum. Markmið 
samstarfsvettvangsins er að bæta árangur Íslands í loftslagsmálum og miðla fjölbreyttu framlagi landsins á því sviði, stuðla 
að framgangi grænna lausna og efla samvinnu stjórnvalda og atvinnulífs varðandi aðgerðir í loftslagsmálum í samræmi 
við markmið stjórnvalda, þar með talið kolefnishlutleysi árið 2040. Þá mun vettvangurinn vinna að auknum útflutningi vöru, 
hugvits og lausna sem byggja á íslenskri orkuþekkingu og grænum lausnum.

Við leitum að drífandi og reynslumiklum leiðtoga með öfluga fagþekkingu, leiðtogahæfni og reynslu á sviði 
markaðs- og kynningarmála.

Forstöðumaður samstarfsvettvangs um loftslagsmál og grænar lausnir

Ábyrgð og helstu verkefni
•   Kynna fjölbreytt framlag Íslands til loftslagsmála

•  Efla samstarf stjórnvalda og atvinnulífs um 
aðgerðir í loftslagsmálum þ.m.t. um 
kolefnishlutleysi árið 2040

• Styðja við markaðs- og viðskiptaþróunarstarf 
fyrirtækja tengt loftslagsmálum

•  Þekking og brennandi áhugi á loftslagsmálum 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi og á 
fagsviðum sem tengjast loftslagsmálum er 
æskileg

•  Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni 
og þekking á íslensku atvinnulífi

•  Leiðtogafærni, drifkraftur, frumkvæði, jákvæðni 
og hugmyndaauðgi

• Umfangsmikil reynsla af markaðsmálum og 
kynningarmálum

• Þekking og reynsla af markaðssetningu á 
erlendum mörkuðum æskileg

• Reynsla af verkefnisstjórnun 

• Framúrskarandi ensku- og íslenskukunnátta 
skilyrði, önnur tungumálakunnátta kostur

• Færni og reynsla í að koma fram 

• Mjög góð þekking og reynsla af notkun 
samfélagsmiðla.

Nánari upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir   
katrin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. júní nk.

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Menntunar- og hæfniskröfur
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Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 550 5626
Job.is



2019 - 2022

4
40

 4
0

0
0

is
b

.is
@

is
la

nd
sb

an
ki Helstu verkefni og ábyrgð:

• Taka þátt í stefnumótun og markmiða-
setningu bankans

• Ábyrgð á rekstri og þróun tölvukerfa  
og stafrænna lausna

• Tryggja stöðuga framþróun  
upplýsingatæknilausna

• Drífa áfram verkefni og tryggja  
skilvirka starfsemi 

• Ábyrgð á vöruþróun í upplýsingatækni 
í samræmi við stefnu bankans

Upplýsingatæknisvið Íslandsbanka

Framkvæmdastjóri  
Upplýsingatæknisviðs
Íslandsbanki leitar að framkvæmdastjóra Upplýsingatæknisviðs. Við 
leitum eftir leiðtoga með góða þekkingu á rekstri og þróun tölvukerfa 
og sterka sýn á þróun stafrænna lausna viðskiptavinum til hagsbóta. 

Framundan eru spennandi tímar í framþróun stafrænna lausna. Íslands-
banki stefnir að því að vera samstarfsaðili númer eitt í opnum bankaheimi 
og vera þannig hreyfiafl til góðra verka. 
 
Upplýsingatækni hefur snertifleti við alla starfsemi bankans, þvert á svið 
og stjórnskipulag.  Framkvæmdastjóri starfar náið með öðrum einingum 
bankans við innleiðingu stefnu og markmiða bankans.  
 
Framkvæmdastjóri Upplýsingatæknisviðs heyrir undir bankastjóra og á 
sæti í framkvæmdastjórn bankans.

Umsóknir óskast fylltar út á islandsbanki.is og sendar inn ásamt  ferilskrá.   
Umsóknarfrestur er til og með 20. júní  nk.

Hjá Íslandsbanka starfa um 830 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.

Hæfniskröfur:

• Afburða leiðtoga- og stjórnunarhæfni

• Framkvæmdagleði, eldmóður og faglegur 
metnaður

• Lausnamiðuð hugsun og samskiptahæfni

• Víðtæk reynsla og þekking á upplýsingatækni 
og stafrænni þróun

• Reynsla af stjórnun og rekstri 

• Hreyfiafl til árangurs

Nánari upplýsingar veitir:  
Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri: 844-4267 – hafsteinn.bragason@islandsbanki.is 

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá
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HEFUR ÞÚ 
BRENNANDI  
ÁHUGA Á 
MENNINGU OG 
MARKAÐSMÁLUM?

Helstu verkefni
• Stjórn markaðs- og kynningarmála 
• Þróun stafrænnar miðlunar og markaðssetningar
• Yfirumsjón með heimasíðu og samfélagsmiðlum
• Samskipti við fjölmiðla, hönnuði og hagsmunaaðila
• Markaðssetning gagnvart innlendum og erlendum 

ferðamönnum
• Gerð rekstrar- og starfsáætlunar og eftirfylgni hennar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af kynningar- og markaðsmálum
• Staðgóð þekking og reynsla af stafrænni  

markaðssetningu og miðlun á samfélagsmiðlum
• Þekking eða reynsla af starfsemi innan  

menningarstofnunar er kostur
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Skapandi og lausnamiðuð nálgun
• Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni
• Geta til að vinna undir álagi og í fjölbreyttum  

verkefnum á sama tíma
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Yfirstjórn menningarmála í Kópavogi leitar 
eftir markaðsdrifnum og menningarsinnuðum 
einstaklingi til að taka að sér að stýra  
nýju starfi kynningar- og markaðsstjóra 
menningar mála. Starfsmaðurinn vinnur  
náið með forstöðumanni menningarmála  
og forstöðumönnum menningarhúsa 
Kópavogs sem eru Bókasafn Kópavogs, 

Náttúrufræðistofa Kópavogs, Gerðarsafn, 
Héraðsskjalasafn Kópavogs og Salurinn. 
Húsin sameinast um fjölbreytta dagskrá  
svo sem Fjölskyldustundir á laugardögum, 
Menningu á miðvikudögum, ólíkar hátíðir auk 
dagskrár fyrir skólahópa og sumarnámskeið 
fyrir börn í því skyni að efla samfélagið. 

menningarhusin.kopavogur.is

M e n n i n g a r h ú s i n  í  K ó p a v o g i
Um er að ræða skapandi og 
krefjandi starf í líflegu umhverfi. 
Starfið er nýtt og mun starfs-
maður hafa mótandi áhrif á  
það í samráði við forstöðumann 
menningarmála.

Nánari upplýsingar um  
starfið veitir Soffía Karlsdóttir,  
forstöðu maður menningarmála  
í Kópavogi, netfang  
soffiakarls@kopavogur.is

Sækja skal um starfið  
á vef Kópavogsbæjar, 
kopavogur.is. 

Umsóknarfrestur er til 1. júlí.

Skipstjóri
Hafnarsamlag Norðurlands 
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Hafnarsamlag Norðurlands bs. (Akureyrarhöfn) óskar 
eftir að ráða skipstjóra til afleysinga með möguleika á 
fastráðningu. Undir Hafnarsamlag Norðurlands bs. falla 
Akureyrarhöfn, Grenivíkurhöfn, Svalbarðsstrandarhöfn, 
Hjalteyrarhöfn, Hríseyjarhöfn og Grímseyjarhöfn. 

Helstu verkefni eru:
• Stjórn hafnarbáta.
• Viðhald hafnarmannvirkja.
• Starf hafnarvarða við móttöku og brottför skipa,  

auk færslu innan hafnar.
• Vigtun sjávarafla og skrá í aflaskráningakerfi Fiskistofu.
• Reikningsfærsla á viðskiptavini hafnarinnar fyrir skipa-

gjöldum, vörugjöldum, þjónustugjöldum og öðru því sem 
tilheyrir reikningagerð.

• Eftirlit með aðgangsstýringu að hafnarsvæðinu.
• Eftirlit með að ákvæðum siglingaverndar sé framfylgt í 

samræmi við verndaráætlun hafnarinnar.
• Almenn og sérhæfð störf á starfssviði hafnarinnar  

sem til falla.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Alþjóðleg skipstjórnarréttindi STCV II/2.
• Reynsla af notkun Azimuth (ASD) búnaðar er kostur.
• Vélavarðarréttindi upp að 24 metrum (750 KW) er kostur.
• Réttindi vigtarmanns er kostur.
• Vinnuvélaréttindi er kostur.
• Góð enskukunnátta.
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• 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 18. júní 2019.

Samskiptastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Biskupsstofa er starfrækt 
af biskupi Íslands í því skyni 
að rækja þjónustuskyldur 
biskupsembættisins og 
eftirlitshlutverk. Hlutverk 
Biskupsstofu í því sambandi 
er umfram allt að hvetja og 
styðja, söfnuði, presta og 
aðrar stofnanir kirkjunnar 
til að sækja fram í starfi og 
þjónustu. Biskupsstofa sinnir 
m.a. í því skyni fræðslumálum, 
málefnum er varða 
kærleiksþjónustu, guðfræði 
og þjóðmál, kirkjutónlist og 
helgihald, upplýsingamál og 
samkirkjutengsl. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/13859 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Reynsla af samskiptamálum og vefumsjón, blaða- eða 
fréttamennsku.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til 
tjáningar í ræðu og riti.
Áhugi á starfsemi þjóðkirkjunnar.
Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
Þekking og áhugi á samskiptamiðlum.

·
·
 
·

·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

24. júní 2019 

Starfssvið:
Umsjón með kynningarmálum, útgáfumálum, ritstjórn ytri 
og innri vefs og fréttaskrif á heimasíðu.
Ímyndarmál.
Umsjón með innleiðingu stefnu í samskiptamálum.
Ritstjórn ársskýrslu.
Skipulag funda og ráðstefna.
Fjölmiðlatengsl.
Samfélagsleg ábyrgð, styrktarmál o.fl.

Biskupsstofa óskar eftir að ráða samskiptastjóra í fjölbreytt og krefjandi starf. Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á 
málefnum þjóðkirkjunnar, hefur reynslu af ímyndarmálum og upplýsingamiðlun. 
Starfið heyrir undir skrifstofustjóra Biskpupsstofu, á skrifstofunni starfa 36 einstaklingar en hjá embættinu starfa 137 
prestar á landsvísu. 
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Kynnisferðir leita að metnaðarfullum einstaklingi til að gegna starfi sérfræðings á fjármálasviði. 
Starfið er fjölbreytt í spennandi rekstrarumhverfi og felur í sér uppgjör og greiningar á ýmsum 
fjárhagsupplýsingum.

Sérfræðingur á fjármálasviði

Helstu verkefni
•  Uppgjör samstæðu og dótturfélaga

•  Greiningar á rekstri og arðsemi vara

•  Ársreikningagerð og samskipti við 
endurskoðanda

• Gagnaskil og skýrslugerð

Hæfniskröfur
•  Viðskiptafræðimenntun eða önnur menntun sem 

nýtist í starfi

•  Reynsla af greiningum og uppgjörsvinnu

•  Reynsla af endurskoðun er kostur

•  Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná 
árangri

•  Góð kunnátta í Excel

Nánari upplýsingar veita:

Ósvaldur Knudsen, fjármálastjóri Kynnisferða, 
osvaldur@re.is

Inga S. Arnardóttir, ráðgjafi Hagvangs,  
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er eitt stærsta ferðaþjónustufyrirtæki landsins með um 500 starfsmenn.  

Fyrirtækið er leiðandi í skipulagningu og rekstri ferða innanlands, rekstri bílaleigu og annarri ferðaþjónustutengdri 

starfsemi. Hjá Kynnisferðum starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram við að veita framúrskarandi þjónustu.
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Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í mannauðsmálum. Um er að ræða nýtt starf sem heyrir 
undir framkvæmdastjóra mannauðssviðs.

Sérfræðingur í mannauðsmálum

Starfssvið
•  Utanumhald og stöðugar umbætur  

á jafnlaunakerfi bankans og jafnlaunavottun

•  Ráðgjöf í starfsmannatengdum málum til 
starfsmanna og stjórnenda

•  Utanumhald um tölfræði, mælikvarða og 
skýrslugerð til stjórnenda

•  Aðstoð við innleiðingu á nýju mannauðskerfi H3

•  Ýmis sérverkefni sem tengjast umbótavinnu  
í mannauðstengdum verkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur
• MSc próf í mannauðsstjórnun eða vinnusálfræði

• A.m.k. tveggja ára reynsla af starfi  
í mannauðsmálum

• Þekking og reynsla af mótun jafnlaunakerfis

• Reynsla og/eða þekking á opinberri stjórnsýslu

• Reynsla af breytingastjórnun er kostur

• Þekking á H3 mannauðskerfi

• Mjög góð hæfni í Excel og Power Point

• Samskiptahæfni, drifkraftur, frumkvæði og rík 
þjónustulund

Nánari upplýsingar veita:

Íris Guðrún Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri 
mannauðs Seðlabanka Íslands, 
iris.g.ragnarsdottir@sedlabanki.is

Rannveig J. Haraldsdóttir,  
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er að stuðla að stöðugu verðlagi. 

Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast 

hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi.  

Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt starfsumhverfi sem einkennist  

af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum samskiptum.
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Ertu að leita að sérfræðingi?

hagvangur.is
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Sveitarfélagið Árborg er fjölmennasta sveitarfélagið á Suðurlandi. Það varð til við sameiningu Eyrarbakkahrepps, Sandvíkurhrepps, 

Selfossbæjar og Stokkseyrarhrepps árið 1998 og er því 21 árs á þessu ári. Sveitarfélagið hefur vaxið ört síðastliðin ár og telur nú rúmlega 

9.500 íbúa. Í Árborg er gott mannlíf. Þar er miðstöð þjónustu á Suðurlandi, góðir skólar ásamt öflugu íþrótta-, félags- og menningarlífi. 

Í Árborg eru þrír grunnskólar með samtals um 1.470 nemendur og fimm leikskólar með rúmlega 500 nemendur. Einn af helstu kostum 

sveitarfélagsins eru fjölbreyttir búsetukostir í dreifbýli, búgarðabyggð, sjávarþorp við ströndina og stórt þéttbýli.

Helstu verkefni
• Verkefnastjórnun í viðhaldi og nýframkvæmdum í samráði við stjórnendur sviðsins
• Val, þróun og innleiðing á rafrænum tæknilausnum
• Aðkoma að áætlanagerð, hönnun og útboðum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verk-, tækni-, byggingarfræðimenntun eða sambærilegt nám
• Reynsla af ráðgjöf og verkefnastjórnun er æskileg
• Reynsla af áætlanagerð er æskileg
• Reynsla af verklegum framkvæmdum er kostur
• Reynsla af stjórnun starfsmanna  á sambærilegu verksviði er kostur
• Reynsla og/eða þekking á þróun landupplýsingakerfa er kostur
• Reynsla og þekking á stjórnsýslu sveitarfélaga er kostur
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum skilyrði
• Færni að tjá sig í ræðu og riti

Helstu verkefni
• Umsjón með áætlanagerð, hönnun, útboðum og verkefnastjórnun fyrir framkvæmdir 

á vegum sveitarfélagsins
•  Umsjón og eftirfylgni fjárhagsáætlana sviðsins og fjárfestingaáætlunar
• Daglegur rekstur og stjórnun deildarinnar og mótun starfsemi hennar
• Umsjón með skrifstofu, stjórnsýslu og nefndarstörfum á mannvirkja-  

og umhverfissviði
•  Störf með nefndum sviðsins eftir því sem þörf krefur
• Umsjón með þjónustu við íbúa og samskipti vegna verkefna sviðsins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verk-, tækni-, byggingarfræðimenntun eða sambærilegt nám er skilyrði
• Reynsla af ráðgjöf og verkefnastjórnun er æskileg
• Reynsla af verklegum framkvæmdum er æskileg
• Reynsla af áætlanagerð er æskileg
• Menntun og reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Reynsla af stjórnun starfsmanna á sambærilegu verksviði er kostur
• Frumkvæði, framsýni og geta til að starfa undir álagi
• Skipulagsfærni til að þróa áætlanir og aðferðir til lengri tíma
• Öryggi í allri talnameðferð og góð kostnaðarvitund
• Geta til að hafa góða yfirsýn yfir mörg og mismunandi verk og verkþætti
• Samskiptahæfni sem miðar að því að stýra hópi starfsmanna og verkefnateymum
• Reynsla og þekking á stjórnsýslu sveitarfélaga kostur
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti

Sveitarfélagið Árborg leitar að deildarstjóra framkvæmda- og tæknideildar. Framkvæmda- og tæknideild er ný deild á mannvirkja- og umhverfissviði sem mun stýra 
hönnunarverkefnum og gerð áætlana um framkvæmdir og fjárfestingar. Deildin mun halda utan um og tryggja vandaða verkefnastjórnun á sviðinu og hafa umsjón með vali, þróun og 
innleiðingu á rafrænum tæknilausnum fyrir mannvirkja- og umhverfissvið og opinbera þjónustu. Meðal slíkra lausna er nýtt landupplýsingakerfi sveitarfélagsins, OneLand, og DMM, 
Dynamic Maintenance Management system, sem er hugbúnaðarkerfi fyrir viðhaldsstjórnun og rekstur. 

Framkvæmda- og tæknideild er stofnuð til að takast á við mikinn vöxt í sveitarfélaginu, sem nær yfir Selfoss, Eyrarbakka, Stokkseyri og gamla Sandvíkurhrepp. Vegna íbúafjölgunar 
hafa framkvæmdir og nýfjárfestingar aldrei verið eins miklar á þessu svæði. Nýr deildarstjóri mun leiða uppbyggingu og þróun deildarinnar og gegna lykilhlutverki í fjölbreyttum og 
krefjandi verkefnum mannvirkja- og umhverfissviðs.

Verkefni deildarinnar snerta alla þætti mannvirkja- og umhverfissviðs, s.s. umhverfismál, hreinlætismál, dýramál, veitumál og gatnagerð, bæði viðhald og nýframkvæmdir, í samráði 
við stjórnendur í viðkomandi málaflokkum. Deildinni er einnig ætlað að stýra skrifstofu sviðsins og stjórnsýslu þess, s.s. umsýslu nefnda sviðsins.

DEILDARSTJÓRI FRAMKVÆMDA- OG TÆKNIDEILDAR

Sveitarfélagið Árborg leitar að verkefnastjóra hjá framkvæmda- og tæknideild, á mannvirkja- og umhverfissviði. Um er að ræða nýtt starf verkefnastjóra sem felur í sér stjórnun 
verkefna á sviðinu en einnig aðkomu að vali, þróun og innleiðingu á rafrænum tæknilausnum.

Framkvæmda- og tæknideild er ný deild á mannvirkja- og umhverfissviði sem mun stýra hönnunarverkefnum og gerð áætlana um framkvæmdir og fjárfestingar. Nýr verkefnastjóri 
mun taka þátt í að leiða uppbyggingu og þróun deildarinnar og gegna lykilhlutverki í fjölbreyttum og krefjandi verkefnum sviðsins.

VERKEFNASTJÓRI Á FRAMKVÆMDA- OG TÆKNIDEILD

Nánari upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir  
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní nk.

Ertu að leita að sérfræðingi?

hagvangur.is
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Grunnskóli Borgarfjarðar auglýsir 
eftir kennara á unglingastigi á 

Kleppjárnsreykjum
Grunnskóli Borgarfjarðar er þriggja starfsstöðva grunn-
skóli í Borgarbyggð með um 180 nemendur. Starfsstöðvar 
hans eru á Kleppjárnsreykjum, Varmalandi og Hvanneyri. 
Einkunnarorð skólans eru gleði, heilbrigði og árangur og 
eru þau höfð að leiðarljósi í öllu starfi skólans.

Kennarar á unglingastigi vinna í teymi með 8.-10. bekk. 
Auglýst er eftir öflugum kennara til að vera fjórði kennari 
í teymi. Til greina kemur að hluti starfsins sé sérkennsla. 

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf grunnskólakennara
• Áhugi og metnaður fyrir að starfa með börnum  
 og ungmennum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Framtaksemi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Metnaður í starfi

Mikilvægt að umsækjandi sé tilbúinn að vinna eftir stefnu 
og gildum skólans. Sjá heimasíðu http://www.gbf.is/ 

Í samræmi við jafnréttisstefnu Grunnskóla Borgarfjarðar 
og Borgarbyggðar eru jafnt karlar sem konur hvött til að 
sækja um störf hjá sveitarfélaginu. Laun og starfskjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Kennarasambands Íslands.

Umsóknir skal senda til Helgu Jensínu Svavarsdóttur 
skólastjóra með upplýsingum um menntun, réttindi og  
starfsreynslu, ásamt ábendingu um meðmælendur á 
netfangið helga@gbf.is og einnig er hægt að fá nánari 
upplýsingar hjá henni í síma 861-1661.

Umsóknarfrestur er til  17. júní nk.

Hjúkrunarfræðingur á Heilbrigðisstofnun 
suðurlands á Hornafirði

Hjúkrunardeild HSU á Hornafirði leitar að hjúkrunarfræð-
ingi í framtíðarstarf.
Um er að ræða 80 - 100% vaktavinnu sem felur í sér 
morgun- og kvöldvaktir og bakvaktir á nóttunni.

Skjólgarður er heimilislegt hjúkrunarheimili rekið af 
Sveitarfélaginu Hornafjörður samkvæmt þjónustusamning 
þess við Sjúkratryggingar Íslands undir HSU á Hornafirði. 
Skjólgarður starfar samkvæmt hugmyndafræðinni Lev og 
Bo. 

Hjúkrunardeildin er með 24 hjúkrunarrými og 4 sjúkrarými 
ásamt 6 rýma dvalardeild sem er í sér húsnæði. Hjúkrunar-
fræðingar eru að þjónusta þessi rými. Sjúkrarýmin eru 
hluti af bráðaþjónustu HSU á Hornafirði. Hjúkrunarfræð-
ingum stofnunarinnar býðst, að vera í viðbótar útkalls-
þjónustu neyðarflutninga. 

Hæfnikröfur 
• Reynsla í starfi
• Fagleg hæfni og metnaður 
• Skipulagshæfileikar og geta til að vinna sjálfstætt
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
• Starfsleyfi landlæknis
• Góð íslenskukunnátta 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Fíh og Samband 
íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 20. júní 2019.

Upplýsingar um starfið veitir Helena Bragadóttir, 
hjúkrunarstjóri Skjólgarðs, s. 470-8630 / 470-8635, 
helenab@hornafjordur.is sem einnig gefur upplýsingar 
um starfið. Einnig er hægt að senda á Guðrúnu Döddu 
Ásmundardóttur, framkvæmdastjóra HSU Hornafirði, sími 
470-8616, gudrunda@hornafjordur.is.

Hlutverk bankasviðs er að starfrækja áhættumiðað eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja. Eftirlitið felur m.a. í sér reglubundna vöktun á starfsemi fyrirtækjanna á grundvelli gagnaskila, mat á áhættu og áhættustýringu þeirra.Um er að ræða fjölbreytt starf sem snýr að mati og eftirliti með líkönum sem notuð eru til að mæla fjárhagslega áhættu sem fjármálafyrirtæki, undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins, standa frammi fyrir, m.a. útlánaáhættu, markaðsáhættu, samþjöppunaráhættu og kerfisáhættu. Líkönin eru í sumum tilfellum grundvöllur þeirra eiginfjárkrafna sem Fjármálaeftirlitið gerir til fjármálafyrirtækja.

SÉRFRÆÐINGUR Í 
ÁHÆTTULÍKÖNUM 

FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA

  Bankasvið leitar að 
sérfræðingi í greiningu og 
eftirliti með áhættulíkönum 
fjármálafyrirtækja.

Frekari upplýsingar veita Elmar Ásbjörnsson, forstöðumaður á bankasviði (elmara@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson, mannauðsstjóri (arni@fme.is). Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Starfssvið• Greining og eftirlit með innri áhættumatslíkönum sem eftirlitsskyldir aðilar nota við mat á eiginfjárþörf, einkum útlánaáhættu• Eftirlit með öðrum líkönum, t.d. virðisrýrnunar-  og verðlagningarlíkönum• Mat á umgjörð líkana fjármálafyrirtækja• Þróun á aðferðafræði Fjármálaeftirlitsins við mat á áhættu  og framkvæmd áhættumats• Þátttaka í öðrum verkefnum sviðsins og alþjóðlegu samstarfi
Hæfniskröfur• Háskólagráða í verkfræði, stærðfræði eða sambærilegu námi• Þekking á líkönum sem notuð eru til að mæla fjárhagslega áhættu• Viðeigandi þekking og reynsla á fjármálamarkaði• Rík greiningarhæfni, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum• Færni í ritun og framsetningu texta á íslensku og ensku• Jákvæðni, frumkvæði, góð hæfni í samskiptum og til þátttöku  í hópavinnu

www.ruv.is

Verkefnastjóri vefútgáfu 
og samfélagsmiðla 
Númiðlar og Rás 2
Við leitum að verkefnastjóra í fullt starf 
með reynslu í vefvinnslu, miðlun efnis 
á samfélagsmiðlum og mjög gott vald 
á íslensku máli. Verkefnastjóri stýrir 
teymum í húsinu þvert á deildir sem 
miðla efni á samfélagsmiðla.

Gerð er rík krafa til verkefnastjóra um 
fagmennsku, óhlutdrægni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum. Vefur og samfélagsmiðlar 
eru mikilvægar miðlunarleiðir og skipa 
stóran sess í þróun RÚV til næstu ára.

Dagskrárgerðarmenn
Menning og Rás 1
Við leitum að tveimur 
dagskrárgerðarmönnum í fullt starf 
með breiða og góða þekkingu, reynslu 
af fjölmiðlum og brennandi áhuga á 
dagskrárgerð og miðlun menningarefnis.

Gerð er krafa til dagskrárgerðarmanna 
um mikið frumkvæði, drifkraft og 
hugmyndaauðgi auk mjög góðs valds á 
íslensku máli.

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.

Við hvetjum áhugasama til að sækja 
um, óháð kyni og uppruna.

Skil umsókna og nánari upplýsingar eru á 
umsokn.ruv.is.
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ÍAV er eitt stærsta og öflugasta verktakafyrirtæki landsins sem hefur starfað samfleytt frá 1954 á öllum sviðum 
byggingariðnaðarins. Við sýnum fagmennsku í verki og byggjum á áratuga reynslu á öllum sviðum í byggingariðnaði og 
mannvirkjagerð.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða til okkar kraftmikla einstaklinga sem sýna frumkvæði í verki og hafa góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Hjá okkur starfa 300 manns með mikla færni og við erum stolt af starfsandanum og þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

Við leggjum áherslu á öflugt skipulag og verkefnastjórnun, góðan undirbúning verkefna sem skilar sér í ánægðum 
viðskiptavinum.

Upplýsingar veitir Magni Helgason mannauðsstjóri í síma 530-4200 eða magni@iav.is. Umsóknum 
skal skilað á vefinn www.iav.is. Við hvetjum konur jafnt sem karla að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 1. júlí nk.

Trésmiðir í uppmælingu

Við leitum að einstaklingum jafnt sem hóp 
til starfa við uppsteypu fjölnotaíþróttahúss í 
Garðabæ. Mæling hjá Trésmíðafélagi Reykjavíkur

Menntun og hæfniskröfur:
- Sveinsbréf í iðngreininni
- Vinnuvélaréttindi er kostur
- Reynsla við uppsteypu skilyrði
- Reglusemi og stundvísi

Byggingastjóri

Við leitum að öflugum einstaklingi til starfa 
sem byggingastjóri

Menntun og hæfniskröfur:
- Meistarabréf í iðngreininni
- Réttindi sem byggingastjóri I og III
- Reynsla af verkstjórn og gæðamálum
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Reglusemi og stundvísi

ÍAV óskar eftir starfsmönnum við ýmis verkefni.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

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

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 7.  J Ú N Í

Isavia óskar eftir að ráða metnaðarfullan  
viðskiptastjóra fyrir verslanir á Keflavíkur- 
flugvelli. Helstu verkefni eru þjónusta og  
samskipti við verslunaraðila, eftirlit og  
greiningar á rekstrar-  og þjónustuárangri  
og innleiðing á söluhvetjandi verkefnum,  
úrbótaverkefnum og verslunarstefnu.

Nánari upplýsingar veitir Gunnhildur  
Vilbergsdóttir, deildarstjóri viðskiptadeildar,  
á netfanginu: gunnhildur.vilbergsdottir@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar,  
 frumkvæði og metnaður
• Reynsla af gerð áætlana og úrvinnslu gagna
• Vönduð og sjálfstæð vinnubrögð  
 og lausnaúrræði
• Reynsla á sviði verslunarreksturs  
 er kostur

V I Ð S K I P T A S T J Ó R I  V E R S L A N A

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

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

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



The British Embassy in Reykjavik is seeking a suitable candi-
date to join our small team as a permanent full-time Political 
Affairs Officer. 

The PAO role will be key in helping the Embassy advance 
wider UK Government interests and priorities by building upon 
the strong links between the UK and Iceland – both bilaterally 
and in the international field.

The successful candidate will provide accurate analysis and 
reporting on Iceland’s political landscape, its international 
policies and domestic events. This position will also involve 
identifying and engaging with key figures, institutions and 
influencers inside and outside of the Icelandic government 
to ensure effective UK - Iceland collaboration, as well as to 
spot and build upon opportunities for working more closely 
together. 

More details on working at the Embassy, the PAO position and 
a full list of the skills and experience we are looking for can be 
found through our Facebook page, UKinIceland. 

The closing date for applications is 24 June 2019.

The British Government is an inclusive and diversity-friendly 
employer. We welcome and encourage applications from 
people of all backgrounds.

Job Opportunities  
Political Affairs Officer

Follow us on 
facebook.com/UKinIceland 
twitter.com/UKinIceland

        óskar eftir að ráða: 
Sérfræðing í bíla- og tækjarafmagni

Hæfniskröfur: 
• Menntun eða haldbær starfsreynsla á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsviðgerða
• Reynsla á rafmagnssviði er nauðsynleg
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni
• 

Íslenska Gámafélagið og Vélamiðstöðin hafa jafnrétti að leiðarljósi  

Erum við að leita að þér?

VSÓ leitar að verkfræðingi til starfa á 
samgöngusviði.  Áhugasömu fólki sem býr yfir:

     Menntun á sviði verkfræði, sérhæfing í 
     samgöngum er æskileg. 
     Góðri þekkingu á forritum sem teng jast 
     fagsviðinu. 
     Góðri kunnáttu í íslensku, ensku og 
     helst a.m.k. einu norðurlandamáli. 
     Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Starfið felst m.a. í vinnu við samgöngulíkön, 
almenningssamgöngur, samgönguskipulag og 
forhönnun samgöngumannvirkja.

Kynntu þér málið 
nánar á www.vso.is 

Verkfræðingur á samgöngusviði
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Upplýsingar um starfið veitir Anna María Urbancic rekstrarstjóri 
mennta- og menningarmálaráðuneytis 
(anna.maria.urbancic@mrn.is). 

Embætti

ráðuneytisstjóra

Auglýst er laust til umsóknar embætti ráðuneytisstjóra í mennta-  og menningarmálaráðuneyti.

Mennta- og menningarmálaráðherra fer með yfirstjórn ráðuneytisins og ber ábyrgð á öllum stjórnarfram-
kvæmdum þess. Allar embættisfærslur starfsmanna eru gerðar í umboði ráðherra. Helstu verkefni sem heyra 
undir ráðuneytið eru skipulag, rekstur og starfsmannahald ráðuneytisins, fræðslumál, þ.á.m. kennslu- og 
skólamál, námsaðstoð, vísindamál, safnamál, menningarminjar, listir og menning, höfundaréttur, íslensk 
fræði, íþrótta- og æskulýðsmál og mál er varða fjölmiðla. Þá sinnir ráðuneytið fjölbreyttu erlendu samstarfi á 
sviði menntunar, menningar og vísinda. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu er skipt í fimm skrifstofur. Skrifstofu mennta og vísinda, skrifstofu 
menningarmála, skrifstofu stefnumótunar og fjárlagagerðar, skrifstofu laga og stjórnsýslu og skrifstofu yfir-
stjórnar. Ráðuneytið starfar sem ein heild en skrifstofur hafa forræði á sínum málaflokkum eftir því sem efni 
standa til. Ráðuneytisstjóri annast samræmingu á starfsemi skrifstofa og sér, ásamt skrifstofustjórum, um 
miðlun upplýsinga til ráðherra. 

Starfssvið:
Ráðuneytisstjóri stýrir ráðuneytinu undir yfirstjórn mennta- og menningarmálaráðherra. Ráðherra setur 
ráðuneytisstjóra erindisbréf þar sem kveðið skal á um starfssvið og starfsskyldur, sbr. 2. mgr. 18. gr. laga um 
Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011. Starfssvið og starfsskyldur ráðuneytisstjóra eru víðtækar og ber ráðuneytis-
stjóri m.a. fjárhagslega og faglega ábyrgð gagnvart ráðherra á starfsemi ráðuneytis. Þá ber ráðuneytisstjóra 
að veita ráðherra upplýsingar og ráðgjöf þannig að ráðherra geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu og stefnu-
mótun og sé vel upplýstur varðandi þau mál sem unnið er að. Ráðuneytisstjóra ber einnig að stuðla að 
framgangi og árangri löggjafar á málefnasviði ráðuneytisins og að afgreiðsla mála á hverjum tíma sé fagleg. 
Þá ber ráðuneytisstjóra ennfremur að samhæfa stefnumótun á öllum málefnasviðum ráðuneytisins, stuðla 
að samhentri stjórnsýslu og samræma stefnu og aðgerðir ráðuneytisins við vinnu annarra ráðuneyta þegar 
málefni og málaefnasvið skarast. Ráðuneytisstjóri skal með reglubundnum hætti halda verkefnafundi með 
skrifstofustjórum sem og almenna starfsmannafundi í ráðuneytinu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi, embættis- eða meistarapróf er skilyrði.
- Þekking á verkefnasviði mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 
- Reynsla af opinberri stjórnsýslu.
- Þekking og reynsla á sviði reksturs og starfsmannahalds æskileg.
- Leiðtogahæfileikar og umfangsmikil stjórnunarreynsla.
- Færni í mannlegum samskiptum.
- Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.
- Kunnátta í einu Norðurlandamáli æskileg.
- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Ráðning og kjör:
Skipunartími núverandi ráðuneytisstjóra rennur út þann 30. nóvember nk. Skipað er í embættið til fimm ára 
frá og með 1. desember 2019, sbr. ákvæði laga nr. 115/2011 og laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 
nr. 70/1996 þegar skýrsla nefndar sem metur hæfni umsækjenda, sbr. 19. gr. laga nr. 115/2011, liggur fyrir.
Um laun og önnur starfskjör fer samkvæmt ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 60/2018. 

Umsóknir: 
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. 
Ekki er gert ráð fyrir sérstökum umsóknareyðublöðum. Umsókn skal vera skrifleg og henni skal fylgja ítarleg 
ferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi til að gegna embættinu. 
Umsókn skal skila rafrænt á netfangið mrn@mrn.is eða til mennta- og menningarmálaráðuneytisins, 
Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavik, eigi síðar en 8. júlí 2019. Nöfn allra umsækjenda verða birt á vef ráðuneytisins 
að loknum umsóknarfresti og verða umsóknir þar sem óskað er nafnleyndar ekki teknar til greina. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.



Gæðastjóri
Dögun leitar að metnaðarfullum og jákvæðum  

einstaklingi í starf gæðastjóra.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.
Gæðastjóri Dögunar ber ábyrgð á rekstri og þróun gæða- og 
öryggiskerfa félagsins. Gæðastjóri sér einnig um ýmis önn-
ur verkefni er snúa að daglegri framleiðslu og vöruþróun.

Starfssvið:
• Ábyrgð á gæða- og öryggismálum félagsins.
• Gæðaeftirlit og framkvæmd gæðastefnu félagsins.
• Samskipti við erlenda viðskiptavini.
• Umsjón með úttektum viðskiptavina.
• Upplýsingagjöf og fræðsla um gæðamál.
• Ýmis önnur verkefni tengd framleiðslu og vörþróun.

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla og þekking á matvælavinnslu æskileg.
• Þekking á gæðamálum.   
• Mjög góð tölvukunnátta.
• Mjög góð enskukunnátta.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Þjónustulund og fagleg framkoma.
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.

Vinsamlegast sendið umsókn á oskar@dogun.is.  
Upplýsingar gefur Óskar í síma 892-1586 eða Hilmar í síma 
898-8370.

Dögun sérhæfir sig í veiðum og vinnslu á rækju og starf-
rækir mjög fullkomna rækjuvinnslu á Sauðárkróki. Félagið 
hefur nýlokið við miklar endurbætur á framleiðslubúnaði 
með frekari  tæknivæðingu, sjálfvirkni og möguleikum á 
aukinni vinnslu.  Dögun gerir út rækjutogarann Dag SK 17.  

Dögun hefur starfað samfleitt í 35 ár. Stefna félagsins er 
að auka framleiðslu og sölu á næstu árum og vera áfram 
leiðandi á sínu sviði.  

•
•

•

•

•

•

Við leitum að 
félagslyndum 

flakkara

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka  

mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að vera 
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á 
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn 
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti 
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Thelma Kristín Snorradóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu. 
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist. Starfshlutfall er 100%.  

Um er að ræða fullt afgreiðslustarf í Vínbúð á höfuðborgarsvæðinu. 
Viðkomandi hefur ákveðna starfsstöð en mun flakka um í aðrar búðir  
á svæðinu og leysa af þegar á þarf að halda.

Hæfniskröfur
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta
• Reynsla af verslunarstörfum og   
 verkstjórn er kostur

Helstu verkefni og ábyrgð
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
• Umhirða búðar

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Gagnastjóri Reykjavíkurborgar.
Reykjavíkurborg leitar að snjöllum gagnastjóra sem mun leiða stefnumótun er varðar stjórnun, meðhöndlun og hagnýtingu gagna borgarinnar.

Gagnastjóri Reykjavíkurborgar er stjórnandi skrifstofu gagnaþjónustu og hefur skýra sýn á hlutverk nútíma gagna- og upplýsingastýringar 
og leiðir stefnumótun er varðar stjórnun, meðhöndlun og hagnýtingu gagna borgarinnar. Starfssvið gagnastjóra nær þvert yfir öll svið borgarinnar 
og viðkomandi ber ábyrgð á samræmingu í notkun og söfnun gagna, þ.m.t. skjalastjórnun, á mismunandi sviðum Reykjavíkur. Gagnastjóri þarf 
að hafa góða þekkingu á upplýsingatækni, upplýsingaöryggi og högun gagnagrunna. 

Helstu verkefni og ábyrgð Menntunar- og hæfniskröfur

 Leiðir stefnumótun gagna- og upplýsingastýringar og tryggir að stefnur og ferlar 
vegna gagna- og upplýsingastýringar uppfylli innlenda sem alþjóðlega staðla

 Ber yfirábyrgð á aðgengileika gagna Reykjavíkur innan sem utan borgarinnar 
og þróar og innleiðir hagnýtingu þeirra í starfsemi borgarinnar

 Hámarkar aðgengi að gögnum og einfaldar umsýslu þeirra, eykur skilvirkni 
gagnavinnslu með bætta þjónustu og aukið aðgengi að leiðarljósi

 Ber ábyrgð á að gagnaöflun, vinnsla og geymsla samræmist reglugerð 
um persónuvernd og reglum og gildum borgarinnar almennt

 Veitir ráðgjöf við gerð sértæks hugbúnaðar og uppbyggingu þekkingar á viðskiptagreindarbúnaði

 Ber ábyrgð á skjalastjórnun borgarinnar

 Innleiðir gæðakerfi þvert á borgina

 Leiðir samstarf við svið og stofnanir borgarinnar um mál gagna- og upplýsingastýringar

 Hefur samskipti við fjölmarga mismunandi hagsmunaaðila bæði erlenda og innlenda

 Ber ábyrgð á þróun og skipulagning á verklagi einingarinnar

 Sér um daglegur rekstur og stjórnun ásamt áætlanagerð og eftirfylgni

 Háskólagráða og framhaldsmenntun sem nýtist í starfi

 Yfirgripsmikil reynsla af stýringu gagna og hagnýtingu þeirra

 Reynsla frá alþjóðlegu gagna og upplýsingastýringarumhverfi æskileg

 Yfirgripsmikil reynsla af verkefnastýringu og breytingastjórnun

 Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla

 Frumkvæði, framsýni og metnaður til að ná árangri í starfi

 Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

 Góð samskiptahæfni

 Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

 Kunnátta á norðurlandamáli æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní 2019. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi. Nánari upplýsingar um starfið veitir Óskar Jörgen Sandholt sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs  
í gegnum tölvupóstfangið oskar.j.sandholt@reykjavik.is 

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní 2019. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi. Nánari upplýsingar um starfið veitir Lóa Birna Birgisdóttir sviðsstjóri mannauðs og starfsumhverfissviðs 
í gegnum tölvupóstfangið loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is

Skrifstofustjóri starfsþróunar og starfsumhverfis.
Hefur þú brennandi áhuga á mannauðsmálum og áhuga á að starfa á stórum og kraftmiklum vinnustað með skýra framtíðarsýn?
Mannauðs og starfsumhverfissvið Reykjavíkurborgar leitar að öflugum leiðtoga til að stýra starfsþróunar og starfsumhverfismálum borgarinnar.

Mannauðs og starfsumhverfissvið er nýtt kjarnasvið innan stjórnskipulags Reykjavíkurborgar sem tók gildi 1.júní sl. Meginhlutverk sviðsins 
er stefnumótun á sviði mannauðsmála, eftirlit með framkvæmd kjarasamninga, ráðgjöf, að innleiða og tryggja samræmda framkvæmd 
mannauðsmála hjá Reykjavíkurborg.

Helstu verkefni og ábyrgð Menntunar- og hæfniskröfur

 Stefnumótun á sviði starfsþróunar, fræðslu, vinnuverndar og heilsueflingar 
og innleiðingu verkefna og verkferla á því sviði

 Ber ábyrgð á forystunámi Reykjavíkurborgar

 Ber ábyrgð á þarfagreiningum og árangursmælingum vegna fræðslu og starfsumhverfismála.

 Leiðir þróun og nýsköpun á sviði starfsþróunar og starfsumhverfis

 Ber ábyrgð á innri miðlun mannauðsefnis

 Stjórnun og dagleg ábyrgð á starfsemi skrifstofunnar ásamt áætlanagerð

 Samstarf við svið og stofnanir borgarinnar um starfsþróun, fræðslu, vinnuvernd og heilsueflingu.

 Ráðgjöf og stuðningur til stjórnenda og starfsmanna á sviði starfsþróunar og starfsumhverfis

 Stýrir starfi eineltis og áreitninefndar borgarinnar

 Háskólagráða sem nýtist í starfi og framhaldsmenntun á sviði 
mannauðsmála eða öðrum sambærilegum greinum

 Víðtæk þekking og reynsla af mannauðsmálum og þá sérstaklega 
á sviði starfsþróunar og vinnuverndar

 Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla

 Reynsla af opinberri stjórnsýslu kostur

 Frumkvæði, framsýni og metnaður til að ná árangri í starfi

 Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

 Góð samskiptahæfni

 Geta til að vinna undir álagi

 Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Laus
sæti



Bláskógaskóli
Laugarvatni

Virðing 
     Vinátta 
            Gleði

Lausar stöður við samrekinn leik- og grunnskóla Bláskógaskóla 
Laugarvatni fyrir næsta skólaár 2019-2020. 

Óskað er eftir að ráða í 100% stöður en möguleiki að semja  
um starfshlutfall. 

Leikskólakennarar á leikskóladeild 
Umsjónarkennari á yngsta stig 
Umsjónarkennari á miðstig

Við lofum því að ef þú leitar af áhugaverðum vinnustað þar sem  
ríkir góður starfsandi þá verður þú ekki svikinn af því að senda  
okkur umsókn, fyrir 15. júní með það að leiðarljósi að hefja störf  
1. ágúst 2019.  

Nánari lýsingar á viðkomandi störfum er hægt að nálgast á heimasíðu 
skólans http://laugarvatn.blaskogaskoli.is/

Hæfnikröfur: 

háskólamenntun sem nýtist í starfi

Nánari upplýsingar veitir Elfa Birkisdóttir skólastjóri  
í síma 868-3035 eða á netfang: elfa@blaskogaskoli.is 

Áhugasamir og skemmtilegir  

KENNARAR 
á leik- og grunnskólastigi takið eftir:

LAUST STARF: 
VERKEFNASTJÓRI

Bandalag íslenskra skáta óskar eftir því að ráða 

verkefnastjóra. Skátamiðstöðin þjónustar skátafélög 

landsins, annast útgáfumál, fræðslumál, alþjóðleg 

samski ti, fjára anir, sameiginlega við urði g 

önnur þau verk sem lúta að rekstri lands re ngar 

æskul ðssamtaka. já skáta re ngunni starfar 

sam entur ó ur atvinnufólks g sjálf ðaliða að 

því að e a skátastarf í landinu.

Helstu verkefni

• Sinna öllum daglegum rekstri kjarnastarfsemi  
 Skátamiðstöðvarinnar

• era á rgð á áætlanagerð g eftirf lgni       
 verkefna  

• r í tengslum við stjórn g fastaráð g tr ggir að   
 samski ti g ákvarðanataka sé skilvirk

• eita skátafélögum almennan stuðning g afa  
 umsjón með þjónustu við þau

• Sjá um st rkumsóknagerð g ö un st rkja í  
 samráði við framkvæmdastjóra

• ndir úa stjórnarfundi g sinna eftirf lgni   
 ákvarðana stjórnar

• Sinna öðrum þeim verkefnum sem    
 framkvæmdastjóri felur num

  Menntunar- og hæfniskröfur

• áskólamenntun sem n tist í star

• iðk mandi þarf að geta unnið sjálfstætt, átt  
 auðvelt með samski ti g s na frumkvæði í star

• skilegt að viðk mandi a  re nslu úr   
 skátastar

• reint sakav tt rð

Umsóknarfrestur er til 23. júní nk. 

i k man i arf a  eta a  st rf í rjun úst.

ugasömum er ent á að senda umsóknir g eða 
fyrirspurnir á netfangið: kristinn@skatar.is. 

llar nánari uppl singar veita ristinn lafss n 
framkvæmdastjóri g Sigríður gústsdóttir      
skrifst fustjóri í síma .

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

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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ÉG VINN
MIKILVÆGASTA 
STARF Í HEIMI 

Lausar stöður í  
Langholtsskóla 2019-2020
• Sérkennari/þroskaþjálfi – 
 verkefnastjóri/deildarstjóri í sérdeild 
 fyrir börn með einhverfu. 100%.

• Sérkennari. 100%

• Stuðningsfulltrúi í sérdeild fyrir börn með 
einhverfu. 80%. 

• Umsjónarkennari á miðstigi.  
Tímabundið. 100%.

Nánari upplýsingar á
http://reykjavik.is/laus-storf  
og hjá Hreiðari Sigtryggsson í síma 
5533188/6648280 og á  
hreidar.sigtryggsson@rvkskolar.is.

Alhliða Pípulagnir sf óska eftir að ráða 
pípulagningamenn í vinnu.

  Einnig verkamenn (skólafólk).

Nánari upplýsingar gefur Snorri  
í síma 566 7001 á skrifstofutíma.

Áhugasamir geta líka sent tölvupóst með upplýsingum
á netfangið pipulagnir@alhlida.is

Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði er heitið.

Pípulagningamenn 
og verkamenn óskast

HAN BAGER KRINGLER OG JULEKAGE

Tækniskólinn leitar að dönskukennara.

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

ÞG Verk óskar eftir vönum smiðum til starfa

ÞG Verk  -  Lágmúla 7, 108 Reykjavík  -  S: 534 8400 
Vinsamlega sendið inn umsókn á www.tgverk.is - Starfsumsókn

• Frábær starfsandi og starfsmannafélag
• Fyrsta flokks starfsmannaaðstaða
• Mjög góð verkefnastaða næstu árin
• Öruggt og traust fyrirtæki

Hæfniskröfur:

• Sveinspróf eða mikil reynsla
• Góðir samskiptahæfileikar
• Ögun og skipulag í vinnubrögðum

ÞG Verk - þekkingarfyrirtæki í byggingariðnaði síðan 1998

Félagið er byggt upp á traustum grunni og hefur staðið af sér 
öll áföll í íslensku efnhagslífi sem og íslenskum byggingariðnaði 
og starfar enn á upprunalegri kennitölu. 

Markmið félagsins hefur ávallt verið að skila góðu verki til sinna 
viðskiptavina á íbúðamarkaði sem og útboðsmarkaði, að stunda 
traust og örugg viðskipti og uppfylla væntingar viðskiptavina.

ÞG Verk hefur hlotið viðurkenningu frá Creditinfo sem 
framúrskarandi fyrirtæki á Íslandi síðastliðin þrjú ár 2016-2018.

www.tgverk.is



LAGERMAÐUR
Við hjá Flísabúðinni óskum eftir að ráða kraftmikinn  

lagermann í verslun okkar í Stórhöfða 21, 110 Reykjavík.

Vinnutími er frá kl. 9-18 alla virka daga. Laugardaga 10-14 
frá 15. september til 1. júní.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst

Starfslýsing:

• Lyftarapróf æskilegt.
• Móttaka á vörum og öll önnur almenn lagerstörf.
• Framúrskarandi þjónustulund.
• Sjálfstæði, dugnaður og frumkvæði í starfi.
• Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi.
• Góð samskiptahæfni, kurteisi og jákvæðni.

Umsóknarfrestur er til 20. júní. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir. Þórður Magnússon 
thordur@flis.is

Staða leikskólastjóra við leikskólann Garðaborg

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.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Garðaborg lausa til umsóknar. 
Garðaborg er tveggja deilda leikskóli við Bústaðaveg í Reykjavík. Unnið er eftir hugmyndafræði John Dewey og Caro-
line Pratt þar sem lögð er áhersla á frjálsan leik, opinn efnivið, einingakubba og holukubba sem ýta undir ímyndunarafl, 
sköpun, útsjónarsemi og rökhugsun. Markvisst er unnið með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og að auknu  lýðræði í 
öllu starfi leikskólans, m.a. með því að börnin tjái skoðanir sínar, geti haft áhrif á eigin þekkingaröflun og daglegt líf.  Leik-
skólinn er í samstarfi við íþróttafélagið Víking, tekur þátt í Vináttuverkefni Barnaheilla og samstarfsverkefninu „Kynslóðir 
leika“ með eldri borgurum í hverfinu. Á næstu misserum er fyrirhuguð endurgerð leikskólalóðarinnar auk þess sem  unnið 
verður að innleiðingu nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar með áherslu á félagsfærni.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt  
leikskólastarf í Garðaborg.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðar-

stefnu 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 leikskóla-

kennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla  

á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um 
framtíðarsýn umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. september 2019. Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2019.

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

Nánari upplýsingar veita Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála eða  
Elísabet Helga Pálmadóttir, þróunarfulltrúi, sími 411 1111.  
Netföng: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is/elisabet.helga.palmadottir@reykjavik.is

Grunnskóli Seltjarnarness 
 •  Námsráðgjöf, fullt starf frá hausti 2019.

Leikskóli Seltjarnarness
-starfsfólk óskast frá 1. ágúst nk. 

 • Deildarstjóri, fullt starf.

 • 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.

Tónlistarskóli Seltjarnarness 

 • Sellókennari, hlutastarf frá hausti 2019.

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 23. 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.  

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is

kopavogur.is

Leikskólastjóri 
óskast í Sólhvörf Kópavogi 

Laus staða leikskólastjóra í Sólhvörfum Kópavogi
Leikskólinn Sólhvörf er staðsettur í Ál�onuhvarfi 17. Í leikskólanum dvelja 112 börn á sex deildum. Í 
Sólhvörfum er starfað eftir hugsmíðahyggju þar sem lögð er áhersla á virkni barnsins í eigin þekk-
ingarleit og mikilvægi þess að kennarar nýti áhugahvöt barnsins hverju sinni. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
· Leikskólakennaramenntun  
· Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða Diplóma að lágmarki) í stjórnun eða leikskólafræðum 
· Góð reynsla af leikskólastarfi
· Reynsla af stjórnun í leikskóla
· Hæfni til að leiða faglega forystu
· Sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólastarfi
· Gott vald á íslenskri tungu

Ráðningartími og starfshlutfall 
· Ráðningartími er frá 8. ágúst 2019 eða samkvæmt samkomulagi
· Um fullt starf er að ræða

Fekari upplýsingar
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurlaug Bjarnadóttir, deildarstjóri leikskóladeildar, (sigurlaugb@
kopavogur.is), s. 861 5440 og Maríanna Einarsdóttir, leikskólaráðgjafi, (marianna@kopavogur.is).

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL. 

Umsóknarfrestur er til 22. Júní 2019.

Nánari upplýsingar um leikskólann er að finna á https://solhvorf.kopavogur.is/

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

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á
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NÁNAR UM ORF L ÍFTÆKNI
ORF Líftækni er leiðandi fyrirtæki á heimsvísu í plöntulíftækni. Fyrirtækið framleiðir sérvirk prótein 
sem notuð eru sem innihaldsefni í BIOEFFECT húðvörur fyrirtækisins, seld til læknisfræðilegra 
rannsókna og nýtt í önnur þróunarverkefni fyrirtækisins. ORF hefur þróað tækni til að framleiða slík 
prótein í byggi, en aðferðin er afrakstur tveggja áratuga vísinda- og þróunarstarfs. ORF líftækni hefur 
vaxið hratt á undanförnum árum og hjá fyrirtækinu starfa nú ríflega 70 manns. Nánari upplýsingar um 
félagið og vörumerkin BIOEFFECT og ISOKINE má finna á heimasíðu félagsins: www.orf.is 

FJÁRMÁLASTJÓRI  ORF L ÍFTÆKNI
STARFSLÝSING

•       Fagleg forysta og verkstjórn á daglegum viðfangsefnum fjármálasviðs

•       Almenn fjármálastjórn og umsýsla

•       Áætlanagerð og samþætting verkferla

•       Fjárhagsgreiningar og fjárhagsleg skýrslugerð

•       Innleiðing og umbætur á fjárhagskerfum

•       Umsjón og eftirlit með fjármálum innlendra og erlendra dótturfélaga

•       Þróun og eftirfylgni annarra sérverkefna

HÆFNISKRÖFUR

•       Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi

•       Góð þekking á reikningshaldi og áætlanagerð

•       Reynsla af fjármálastjórn á samstæðugrunni

•       Góð þekking á Microsoft Dynamics NAV og öðrum fjárhagskerfum

•       Geta til að setja sig hratt inn í fjölbreytt viðfangsefni

•       Greiningarhæfni ásamt færni til að setja upplýsingar fram á skýran hátt

•       Drifkraftur og færni í mannlegum samskiptum

•       Færni í ensku og íslensku

ORF Líftækni hf. leitar að drífandi, lausnamiðuðum og skipulögðum einstaklingi
í stöðu fjármálastjóra fyrirtækisins. Um er að ræða lykilstöðu innan ört vaxandi, 
alþjóðlegs þekkingarfyrirtækis.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Magnúsdóttir, mannauðsstjóri 
ORF Líftækni, í síma 591-1590 eða í gegnum netfangið harpa@orf.is

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast send á netfangið 
harpa@orf.is fyrir dagslok 18. júní nk.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Grunnskóli Borgarfjarðar auglýsir 
eftir kennara á unglingastigi á 

Kleppjárnsreykjum
Grunnskóli Borgarfjarðar er þriggja starfsstöðva grunn-
skóli í Borgarbyggð með um 180 nemendur. Starfsstöðvar 
hans eru á Kleppjárnsreykjum, Varmalandi og Hvanneyri. 
Einkunnarorð skólans eru gleði, heilbrigði og árangur og 
eru þau höfð að leiðarljósi í öllu starfi skólans.

Kennarar á unglingastigi vinna í teymi með 8.-10. bekk. 
Auglýst er eftir öflugum kennara til að vera fjórði kennari 
í teymi. Til greina kemur að hluti starfsins sé sérkennsla. 

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf grunnskólakennara
• Áhugi og metnaður fyrir að starfa með börnum  
 og ungmennum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Framtaksemi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Metnaður í starfi

Mikilvægt að umsækjandi sé tilbúinn að vinna eftir stefnu 
og gildum skólans. Sjá heimasíðu http://www.gbf.is/ 

Í samræmi við jafnréttisstefnu Grunnskóla Borgarfjarðar 
og Borgarbyggðar eru jafnt karlar sem konur hvött til að 
sækja um störf hjá sveitarfélaginu. Laun og starfskjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Kennarasambands Íslands.

Umsóknir skal senda til Helgu Jensínu Svavarsdóttur 
skólastjóra með upplýsingum um menntun, réttindi og  
starfsreynslu, ásamt ábendingu um meðmælendur á 
netfangið helga@gbf.is og einnig er hægt að fá nánari 
upplýsingar hjá henni í síma 861-1661.

Umsóknarfrestur er til  17. júní nk.

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is



Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2019.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið með því að senda tölvupóst á 
Sigrúnu Stefánsdóttur forstöðumann, á netfangið: sigrun.stefansdottir@hrafnista.is. 
Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður í gegnum tölvupóst eða í síma: 664-9400. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Hrafnista   Laugarás    Hraunvangur    Boðaþing    Nesvellir    Hlévangur    Ísafold    Skógarbær

Hrafnista rekur sjö öldrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Hjá Hrafnistu starfa 
um þrettán hundruð manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi. Stöðugildi eru um 650 talsins. 

Við óskum eftir að ráða deildarstjóra sjúkraþjálfunar hjá Hrafnistu í Reykjavík. Deildarstjóri er 
leiðandi og hefur frumkvæði í þróun öldurnarsjúkraþjálfunar innan heimilisins. Í starfinu felst m.a 
skipulagning á starfi ásamt daglegum rekstri og stjórnun. Við bjóðum upp á jákvæðan starfsanda, 
áhugaverð verkefni og starf sem er í sífelldri þróun.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraþjálfari
•  Menntun og/eða reynsla í stjórnun er kostur
•  Jákvæðni, frumkvæði og sjálfstæði
•  Góð samskiptahæfni og faglegur metnaður
•   Þekking á RAI mælitækinu er kostur

Starfssvið
•  Stjórnun og rekstur á starfsemi sjúkraþjálfunardeildar
•  Skipuleggur störf starfsfólks í samræmi við þarfir íbúa
•  Sér um eftirlit og mat á gæðum sjúkraþjálfunar
•  Skoðun, mat og meðferð
•  Ráðgjöf og fræðsla til íbúa og aðstandenda
•  Teymisvinna

Deildarstjórastaða sjúkraþjálfunar hjá Hrafnistu 

Um er að ræða 100% starf.

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Sjálandsskóli
• Stuðningsfulltrúar

Leikskólinn Akrar
• Leikskólakennari

Leikskólinn Kirkjuból
• Deildarstjóri
• Starfsmaður í eldhús

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

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

Hjá leikskólum bæjarins eru lausar stöður 
leikskólastjóra, deildarstjóra, leikskólakennara, 
og sérkennslustjóra.

Í grunnskólum Kópavogs eru lausar stöður 
leiklistar- og eða danskennara , dönskukennara, 
samfélagsfræðikennara, umsjónarkennara og 
tónmenntakennara.

Fleiri spennandi störf í boði svo sem 
bókavörður, matráður, aðstoðarmatráður, 
frístundaleiðbeinendur og þroskaþjálfar.

Við erum alltaf með 
bókara á skrá

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur Hljóðbókasafn Íslands Kópavogur 201906/1198
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201906/1197
Geðlæknir  Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201906/1196
Aðst.verkefnastjóri í sjúkraflutn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Fjallabyggð 201906/1195
Sálfræðingur Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201906/1194
Hjúkrunarfr. geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201906/1193
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201906/1192
Löglærður aðst.maður dómara Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201906/1191
Gæða- og mannauðsstjóri Háskólinn á Akureyri Akureyri 201906/1190
Forstöðum. Miðstöð skólaþróunar Háskólinn á Akureyri Akureyri 201906/1189
Sérfræðingur í áhættulíkönum Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201906/1188
Sérfræðingur í mannauðsmálum Seðlabanki Íslands Reykjavík 201906/1187
Sérfræðingur á efnahagssviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201906/1186
Guðfræðingur Landspítali Reykjavík 201906/1185
Iðjuþjálfi Landspítali Reykjavík 201906/1184
Náms- og starfsráðgjafi Háskóli Íslands Reykjavík 201906/1183
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201906/1182
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201906/1181
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201906/1180
Umsjónaraðili kaffistofa Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201906/1179
Sérfræðingur Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruvís.svið Reykjavík 201906/1178
Lektor í gervigreind Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruvís.svið Reykjavík 201906/1177
Rannsóknamaður Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201906/1176
Markaðsstjóri Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201906/1175
Innviðastjóri Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruvís.svið Reykjavík 201906/1174
Starfsmaður - flakkari ÁTVR, Vínbúðin Höfuðborgarsv. 201906/1173
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Neskaupstaður 201906/1172
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201906/1171
Atvinnuráðgjafi - fyrirtækjaráðgjöf Vinnumálastofnun Reykjavík 201906/1170
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201906/1169
Aðst. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201906/1168
Starf í þjónustudeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201906/1167
Sjúkraliði, dagvinna Landspítali, göngudeild Barnaspítala  Reykjavík 201906/1166
Verkefnastjóri Landspítali, viðhaldsdeild Reykjavík 201906/1165
Ljósmæður Landspítali, meðg./sængurlegudeild Reykjavík 201906/1164
Félagsráðgjafi Landspítali, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201906/1163
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201906/1162
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, hjarta/lungna/augnskurðd. Reykjavík 201906/1161
Starfsmannahjúkrunarfræðingur Landspítali, mannauðssvið Reykjavík 201906/1160
Matreiðslumaður Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201906/1159
Námsráðgjafi Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201906/1158
Kennarar í íslensku og líffræði Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201906/1157
Kennari í tréiðngreinum Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201906/1156
Stuðningsfulltrúi Framhaldsskólinn á Húsavík Húsavík 201906/1155
Lögfræðingur Kærunefnd útlendingamála Reykjavík 201906/1154
Afleysingakennari í búfræði Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201905/1153
Kennari í félagsfræði Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201905/1152
Skrifstofustjóri Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201905/1151
Hjúkrunarfræðingur/verkefnastjóri Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201905/1150

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Sviðsstjóri 
fjölskyldusviðs 
Fjarðabyggðar
Fjarðabyggð auglýsir starf sviðsstjóra 
fjölskyldusviðs laust til umsóknar. 

Starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs er nýtt starf í stjórnkerfi 
Fjarðabyggðar og heyrir það undir bæjarstjóra. Sviðsstjóri 
er yfirmaður fjölskyldusviðs og ber hann stjórnunarlega 
ábyrgð á málaflokkum sviðsins. Í starfinu felst þróun 
starfsemi sviðsins með framtíðarsýn bæjaryfirvalda að 
leiðarljósi þar sem málefni fjölskyldunnar eru í forgrunni.

Leitað er að dugmiklum einstaklingi með mikinn áhuga og 
reynslu af stjórnun og teymisstarfi.  Viðkomandi þarf að búa 
yfir mikilli hæfni til að leiða breytingar, skipuleggja og virkja 
samstarfsmenn til samráðs og samvinnu um málefni 
fjölskyldunnar með það að markmiði að áherslur 
fjölskyldustefnu sveitarfélagsins nái fram að ganga. 

Helstu verkefni:
•  Yfirstjórn þeirra málaflokka sem falla undir starfið m.a. 
félagsmála, fræðslumála, íþrótta- og tómstundamála.

•  Ábyrgð á samræmingu og samhæfingu félagsþjónustu, 
skóla- og íþróttastarfs.

•  Þróun öflugs stjórnendateymis innan sviðsins.
•  Þróun markmiða, mælikvarða og verkferla sem styðja við sýn 
og stefnu sveitarfélagsins.

•  Að byggja upp heildstæða samhæfða þjónustu við 
fjölskyldur.

•  Að auka samstarf og samþættingu starfsemi sviðsins þvert á 
málaflokka.

•  Að koma á og efla sérfræðiþjónustu innan sviðsins og 
tryggja tengingu hennar þvert á málaflokka.

•  Frumkvæði að samskiptum og aðgerðum til að styrkja 
samfélagið í Fjarðabyggð

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun.
•  Meistaragráða er æskileg.
•  Haldgóð þekking og reynsla á rekstri, teymisvinnu stjórnun 
og stefnumótun.

•  Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrar-og 
fjárhagsáætlana.

•  Þekking á helstu upplýsingakerfum.
•  Þekking á undirbúningi og stjórnun funda.
•  Góð málakunnátta (íslenska og enska) og hæfni til að setja 
fram mál í ræðu og riti.

•  Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga er kostur.

Starfið gegnir veigamiklu hlutverki í stjórnkerfi 
sveitarfélagsins. Rík áhersla er lögð á teymisvinnu og 
þverfaglega vinnu. Launakjör eru samkvæmt launakerfi 
sviðsstjóra hjá sveitarfélaginu. Konur jafnt sem karlar eru 
hvattar til að sækja um stöðuna.
Allar frekari upplýsingar veitir Karl Óttar Pétursson 
bæjarstjóri Fjarðabyggðar, í síma 470 9000 eða á 
netfanginu karl.petursson@fjardabyggd.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 28. júní 2019 og 
æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 
1. september 2019.
Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Fjarðabyggðar á 
slóðinni starf.fjardabyggd.is.

F
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 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 

ATVINNUAUGLÝSINGAR  17 L AU G A R DAG U R   8 .  J Ú N Í  2 0 1 9



Hæfniskröfur:
•  Menntun á sviði verk-, byggingar- eða tæknifræði
• Reynsla af framleiðslustýringu
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði og skipulagshæfni
• Góð tölvukunnátta og haldgóð þekking á teikniforritum
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Óskir um nánari upplýsingar um starfið og umsóknir 
sendist á: alli@borkur.is. 

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2019.

Við leitum að lausnamiðuðum og framsæknum aðila með menntun og reynslu sem nýtist í starfi.
Starfið er bæði fjölbreytt og krefjandi og felur í sér daglegan rekstur, stjórnun og áframhaldandi 
uppbyggingu á öflugri framleiðslu Barkar. Viðkomandi þarf að hafa áhuga á hagkvæmni og skilvirkni 
í framleiðslu og leita stöðugt að bestun jafnt fyrir viðskiptavini og starfsemi fyrirtækisins.

Söluskrifstofa    |    Njarðarnesi 3-7    |    603 Akureyri    |    Sími 455 1900    |     www.borkur.is 

BÖRKUR
ÓSKAR EFTIR FRAMLEIÐSLUSTJÓRA

Helstu verkefni:
• Daglegur rekstur framleiðslu
• Gerð framleiðsluáætlana
• Kostnaðareftirlit
• Gæðaeftirlit
• Greining á nýtingu framleiðslu
• UT-mál framleiðslu
• Innkaup og samskipti við birgja
• Samvinna og samskipti við þróunar- og söludeild
• Mannauðsstjórnun í framleiðslu

Börkur: Framleiðslustjóri

Tréverksmiðjan Börkur hf. leitar að öflugum framleiðslustjóra til að leiða framleiðslu 
fyrirtækisins á Akureyri ásamt því að taka þátt í frekari uppbyggingu fyrirtækisins.

Fjölskylduþjónusta
• Sérfræðingur
• Sérfræðingur í BRÚNA
Grunnskólar
• Umsjónarkennari - Fjölgreinadeild
• Stuðningsfulltrúi með nemendum með
    öl ættan anda
• eildarstjóri st ð jónustu - raun allaskóli
• Sérkennari - raun allaskóli
• Umsjónarkennsla  ngsta stigi - raun allaskóli
• Skólaliði - raun allaskóli
• Stuðningsfulltrúi - raun allaskóli
• Frístundaleið einandi í raunsel - raun allaskóli
• Frístundaleið einandi í erið - ale rarskóli
• Frístundaleið einandi í ltasel - ale rarskóli
• Stuðningsfulltrúi í Bjarg - ale rarskóli
• Bað örður k enna - ækjarskóli
• ónmenntakennari - ækjarskóli
• Umsjónarkennari  miðstigi - ækjarskóli
• Stuðningsfulltrúi - Setbergsskóli
Leikskólar
• eikskólakennari - Bjarkalundur
• r ska j l  - Bjarkalundur
• eikskólakennari - ammur
• r ska j l  - ammur
• Sérkennslustjóri - Skarðshlíðarleikskóli
• Deildarstjóri - Smáralundur
Málefni fatlaðs fólks
• Forstöðumaður búsetukjarna
• roska jál  - Smárah ammur

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
AUS S RF

karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á 

585 5500

The British Embassy in Reykjavik is seeking a suitable candi-
date to join our small team as a permanent full-time Political 
Affairs Officer. 

The PAO role will be key in helping the Embassy advance 
wider UK Government interests and priorities by building upon 
the strong links between the UK and Iceland – both bilaterally 
and in the international field.

The successful candidate will provide accurate analysis and 
reporting on Iceland’s political landscape, its international 
policies and domestic events. This position will also involve 
identifying and engaging with key figures, institutions and 
influencers inside and outside of the Icelandic government 
to ensure effective UK - Iceland collaboration, as well as to 
spot and build upon opportunities for working more closely 
together. 

More details on working at the Embassy, the PAO position and 
a full list of the skills and experience we are looking for can be 
found through our Facebook page, UKinIceland. 

The closing date for applications is 24 June 2019.

The British Government is an inclusive and diversity-friendly 
employer. We welcome and encourage applications from 
people of all backgrounds.

Political Affairs Officer

Follow us on 
facebook.com/UKinIceland 
twitter.com/UKinIceland

        óskar eftir að ráða: 
Sérfræðing í bíla- og tækjarafmagni

Hæfniskröfur: 
• Menntun eða haldbær starfsreynsla á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsviðgerða
• Reynsla á rafmagnssviði er nauðsynleg
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni
• 

Íslenska Gámafélagið og Vélamiðstöðin hafa jafnrétti að leiðarljósi  
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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. 



Veiði í Reykjadalsá
Til sölu eru veiðileyfi í Reykjadalsá í Reykholtsdal 

í Borgarfirði, sumarið 2019. Veiðitímabilið er frá 

20. júní til 30. september og rennt er fyrir laxi 

og urriða.

Í boði eru ýmist einn eða fleiri dagar og veitt er 
á tvær stangir.

Auðvelt er að komast að ánni, ágætt veiðihús er á 
staðnum og liðlega klukkutíma akstur frá höfuð- 
borgarsvæðinu.  Mjög góð veiði hefur verið í ánni 
undanfarin ár. Verð eru frá 14.400 kr á stöng fyrir 
daginn. Frekari upplýsingar um verð og lausa 
daga gefur Hörður Guðmundsson í gegnum: 
reykjadalsa@hotmail.com

ÚTBOÐ

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Eggertsgata, gatnagerð og veitur 1. áfangi 2019, 
útboð nr. 14576.

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

kopavogur.is

ÚTBOÐ 
KÁRSNESSKÓLI  - 
JARÐVINNA

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í jarðvinnu 
vegna fyrirhugaðrar nýbyggingar Kársnesskóla 
við Skólagerði  í Kópavogi.
Helstu verkþættir eru upprif á malbiki, gröftur 
lausra jarðefna, klapparskeringar og brott-
akstur efnis.  

Helstu magntölur eru eftirfarandi:
• Upprif á malbiki 6.000 m2
• Gröftur lausra jarðefna 
 og brottakstur 14.500 m3
• Klapparskering og brottakstur 3.000 m3
• Fyllingar  1.000 m2

Verklok eru 15. nóvember 2019.

Útboðsgögn eru afhent rafrænt og skulu 
þeir sem óska eftir útboðsgögnum senda 
tölvupóst á netfangið utbod@kopavogur.
is  frá og með  miðvikudeginum 12. júní nk. 
Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs 
vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn 
fyrirtækis.

Tilboði skal skila til Þjónustuvers Kópavogs, 
Digranesvegi 1, 200 Kópavogi  og verða þau 
opnuð þar þriðjudaginn 25. júní 2019  kl. 11.00 
í viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta

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

REYKJAVÍK

Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI

Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI

Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI

Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ

Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI

Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA

Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830
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Hæfniskröfur: 

• Mikil þjónustulund
• Frumkvæði
• Samskiptahæfni
• Menntun og reynsla í rafiðnaði
• Reynsla af sölustörfum kostur
• Lausnamiðaður hugsunarháttur

Söluráðgjafi á rafbúnaðarsviði

Upplýsingar um starfið veitir Helgi Guðlaugsson
í síma 5 200 800 eða helgig@ronning.is
Umsóknir sendist á netfangið 

helgig@ronning.is fyrir 24. júní.

www.ronning.is

Er kraftur í þér?
Johan Rönning óskar eftir að ráða þjónustulundaðan söluráðgjafa 
til starfa í útibúi sínu á Grundartanga. Starfið felst í sölu og 
þjónustu við viðskiptavini.

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

Johan Rönning hlaut jafnlaunavottun árið 2013, eitt af fyrstu 
fyrirtækjum landsins til að hljóta slíka viðurkenningu. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að 

sækja um starfið.

Hlutverk bankasviðs er að starfrækja áhættumiðað eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja. Eftirlitið felur m.a. í sér reglubundna vöktun á starfsemi fyrirtækjanna á grundvelli gagnaskila, mat á áhættu og áhættustýringu þeirra.Um er að ræða fjölbreytt starf sem snýr að mati og eftirliti með líkönum sem notuð eru til að mæla fjárhagslega áhættu sem fjármálafyrirtæki, undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins, standa frammi fyrir, m.a. útlánaáhættu, markaðsáhættu, samþjöppunaráhættu og kerfisáhættu. Líkönin eru í sumum tilfellum grundvöllur þeirra eiginfjárkrafna sem Fjármálaeftirlitið gerir til fjármálafyrirtækja.

SÉRFRÆÐINGUR Í 
ÁHÆTTULÍKÖNUM 

FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA

  Bankasvið leitar að 
sérfræðingi í greiningu og 
eftirliti með áhættulíkönum 
fjármálafyrirtækja.

Frekari upplýsingar veita Elmar Ásbjörnsson, forstöðumaður á bankasviði (elmara@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson, mannauðsstjóri (arni@fme.is). Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Starfssvið• Greining og eftirlit með innri áhættumatslíkönum sem eftirlitsskyldir aðilar nota við mat á eiginfjárþörf, einkum útlánaáhættu• Eftirlit með öðrum líkönum, t.d. virðisrýrnunar-  og verðlagningarlíkönum• Mat á umgjörð líkana fjármálafyrirtækja• Þróun á aðferðafræði Fjármálaeftirlitsins við mat á áhættu  og framkvæmd áhættumats• Þátttaka í öðrum verkefnum sviðsins og alþjóðlegu samstarfi
Hæfniskröfur• Háskólagráða í verkfræði, stærðfræði eða sambærilegu námi• Þekking á líkönum sem notuð eru til að mæla fjárhagslega áhættu• Viðeigandi þekking og reynsla á fjármálamarkaði• Rík greiningarhæfni, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum• Færni í ritun og framsetningu texta á íslensku og ensku• Jákvæðni, frumkvæði, góð hæfni í samskiptum og til þátttöku  í hópavinnu



Óskum eftir tilboði í uppslátt
Óskum eftir tilboði í uppslátt á grunnveggjum með eða án 

járnabindingu. Um er að ræða iðnaðarlóð á Völlunum í 
Hafnarfirði. Lengd grunnnveggja er samtals 300 metrar.  

Hæð 1,2 metrar.  
Fyrirliggjandi eru allar teikningar 

og mælingartöflur. 

Nánari upplýsingar 899 7112 og gf@isotech.is

Fossvogsdalur – austurhluti. Breytt deiliskipulag. Hundagerði. 

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samþykkti bæjarstjórn Kópavogs  
14. maí 2019 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir austurhluta Fossvogsdals. Í breyting-
unni  felst að gert er ráð fyrir hundagerði í dalnum neðan við Álfatún 27-37 alls um 1.200 m2 að 
flatarmáli, afgirt svæði með um 1,5 m hárri girðingu. Í gildandi deiliskipulagi fyrir Fossvogsdal frá 
1996 er gert ráð fyrir um 10 bílastæðum norðan Álfatúns 27-31. Í tillögunni felst breytt afmörkun 
þeirra sem og að þau verða með gegndræpu yfirborði í stað malbiks alls um 340 m2 að flatarmáli. 
Í tillögunni er gert ráð fyrir áframhaldandi trjárækt á svæðinu, stígar lagfærðir og reiðstígur felldur 
út úr skipulagi. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð dags. í maí 2019. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum 
frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér  
til löguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar 
Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar 
en kl. 15:00 fimmtudaginn 25. júlí 2019. 

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing um breytingu  
á deiliskipulagi í Kópavogi

kopavogur.is

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.

Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík

Nýlega endurnýjað 237 fm. skrifstofuhúsnæði á 4. hæð, sem eru10 aðskilin rými og móttaka. Rúmgóð
sameiginleg kaffiaðstaða er á hæðinni auk snyrtiaðstöðu. Stækkunarmöguleikar eru fyrir hendi.

Nýlega endurnýjað 176 fm. skrifstofu- og/eða verslunarhúsnæði á jarðhæð. Sameiginleg kaffiaðstaða
fyrir jarðhæðina auk snyrtiaðstöðu.

Staðsetning hússins er miðsvæðis og fyrirtækjamerkingar vel sýnilegar. Aðgengi er gott og næg bílastæði.
Húsið liggur vel að strætisvagnaleiðumog er í Húsumsjón Eignaumsjónar.

Húsnæðið er til afhendingar fljótlega. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Lögborgar lögfræðiþjónustu í
síma: 588-3000 og í netfanginu logborg@logborg.is.

S30
TIL LEIGU

Skrifstofu- og verslunarrými
vel staðsett miðsvæðis
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LAMBHAGAVEGUR 13, 113 REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Nýtt 214 fm atvinnubil. (möguleiki að stækka milliloft). Um er að ræða 
nýbyggingu sem er staðsett rétt hjá Bauhaus.  Eignin er fullbúin og rýmið 
er afhent við kaupsamning. V. 61,9 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

GERPLUSTRÆTI 31, 270 MOSFELLSBÆR

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Ný íbúð laus til afhendingar. Ný og glæsileg 125.4 fm 5 herbergja íbúð. 
Fjögur góð svefnherbergi, svalir til suðurs, bílastæði í lokaðri bílageymslu. 
Smekklega innréttuð íbúð með innréttingum frá Axis.   Verð 53,2 m. 
Opið hús laugardaginn 8. júní milli kl. 13:45 og 14:15
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

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

316 hektara jörð í Helgafellssveit 
skammt frá Stykkishólmi, gott 
aðgengi að sjávarsíðu.

eyjarnar við Breiðafjörð stórfenglegt 
en nokkrar þeirra tilheyra landinu.
262 fm steypt einbýlishús á jörð 

 

strandlínu en 50 mtr.

sem nýst geta fyrir byggingu 
sumarhúsa og starfsemi tengda 
ferðamannaþjónustu að gefnu  

Tilboð 
óskast

Þingvellir - Helgafellssveit

 
 

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

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

Gnitakór 2-203 Kópavogur   

Stórglæsilegt og vandað 7 herbergja einbýlishús með mjög fallegu 
útsýni. Eignin er 299,8 fm, þar af er 50,5 fm innangengur bílskúr. 
Einstaklega vel staðsett eign í barnvænu hverfi þar sem stutt er í 
alla helstu þjónustu. Nánari uppl. veitir Kristján í síma 867-3040, 
kristjan@trausti.is og Guðbjörg Gerður í síma 899-5949,  
gudbjorg@trausti.is. Verð 129.900.000

Bókið skoðun

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

Opið hús miðvikudaginn 12. júní. klukkan 17:00-18:00. Notalegt einbýli á besta stað í 
Grafarvogi, frábærlega staðsett neðst í Logafold.Rúmgóð stofa með mikilli lofthæð og vönduðum 
innréttingum. 

LOGAFOLD 66, 112 RVK

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON                                                 663 2508

84.9M

KJARTAN GUÐMUNDSSON, SÍMI:  663 4392 OG STEFÁN HRAFN, SÍMI:  895 2049

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 9. JÚNÍ. KLUKKAN 14:0015:00.  Einungis 5 íbúðir eftir í þessu glæsilega húsi. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar með gólfefnum 
við kaupsamning. 4ra herbergja íbúðir á þriðju, fjórðu og fimmtu hæð með stæði í bílageymslu. Ásett verð frá 58,5 – 66,5 millj.

ÁLALIND 1-3, 201 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS

Heil húseign. 424,8 fm. á besta stað í miðbæ Reykjavíkur. Húsið er hægt að nýta á
margan hátt. T.d. sem margar litlar íbúðir, fjölda útleiguherbergja o.fl. Stutt í alla þjónustu, göngufæri 
við Umferðarmiðstöðina. 

BERGSTAÐARSTRÆTI 60, 101 RVK

ERLA DRÖFN MARGNÚSDÓTTIR                                         692 0149

TILBOÐ



Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

Markarflöt 57, 210 Garðabæ, einbýli á einni hæð. 

OPIÐ HÚS ÞRI 11/6 KL. 16:30-17:30.

Vandað rúmlega 200 fm. einbýlishús á einni hæð með bílskúr á frábærum stað í enda 
götu. Húsið  er með 4 svefnherbergjum. Það  er talsvert endurnýjað, stendur hátt í 
götunni og er með góðu útsýni í suður. Bílskúrinn er um 50 fm. og húsið um 150 fm. 
Stór lóð með fallegum garði, góðri útiaðstöðu og nýjum heitum potti.   
Verð 85,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 11. júní kl. 16:30-17:30, verið velkomin.

Vesturberg 191, 111 Rvk.,
 TVÆR ÍBÚÐIR. 

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.  
Verð 74,9 milljónir. 

Bókið skoðun: fold@fold.is / 552-1400. 

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

Sólvallagata 64, 101 Rvk., efsta hæð/einstaklingsíbúð. 

OPIÐ HÚS ÞRI 11/6 KL. 16:30-17:00.

Sólvallagata 64. Ca. 31 fm. samþykkt einstaklingsíbúð auk ca. 5 fm. geymslu á frá-
bærum stað í vesturborginni. Stórar (ca. 15 fm) svalir meðfram endilangri íbúðinni. 
Frábært útsýni. Góð fyrstu kaup og góður fjárfestingakostur. 

Verð 24,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 11. júní kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Melabraut 14, Seltjarnarnesi. 
OPIÐ HÚS ÞRI 11/6 KL. 16:30-17:00

Melabraut 14. Ca. 90 fm. björt og falleg íbúð á efstu hæð í góðu þríbýlishúsi á  
Seltjarnarnesi.  Tvö svefnherbergi, endurnýjað eldús og baðherbergi. Falleg gólfefni. 

Verð 49,8 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 11. júní kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Hamraborg 24, 200 Kópavogur. 
OPIÐ HÚS MIÐ 12/6 KL. 16:30-17:15.

Hamraborg 24, íbúð merkt 1B, 2ja herbergja 43,7 fm íbúð á 1. hæð (2. hæð frá götu). 
Til viðbótar er sérgeymslu á sömu hæð ásamt sameiginlegu þvottahúsi. Aðgangur að 
stæði í bílahúsi. Parket og flísar á gólfum. Íbúðin er í horni með glugga á tvo vegu og 
mikið til upprunaleg. Svalir. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
 Verð 27,5 millj.  
Opið hús miðvikudaginn 12. júní kl. 16:30-17:15, verið velkomin.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

- Íbúðum í úthverfum Reykjavíkur til kaups 
eða leigu fyrir opinberan aðila, traustar 
greiðslur.

- Minni sérbýlum á höfuðborgarsvæðinu á 
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Óskum eftir



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 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 NÝTT Í SÖLU 
FJÖLBREYTT ÚRVAL ÍBÚÐA

Stærð 97,5 fm / verð 56,9 m.kr.

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 8. JÚNÍ KL. 12.00-13.00

· Stærð frá 62,4 fm – 230,6 fm. 

· Verð frá 39,4 m.kr. 

· 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 m.kr.

Fullbúnar sýningaríbúðir, bókið skoðun hjá sölumönnum:



- með þér alla leið -  

569 7000   Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Glæsileg hótel aðstaða með  
14. herbergjum með inngangi  
og baði

Húsakostur rúmlega 505 fm

Heitur pottur sameiginlegur

Raf – hleðslustöð á bílaplani

Rekstur í fullum gangi 

Veitinga sala

Veislusalur

Rjúkandi við Vegamót
Hótel- og veitingasala 
Eyja- og Miklaholtshreppi 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Verð : 195 millj.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Falleg íbúðin 4ra herbergja 105,6 fm 
– samtals 122,5 fm. Bílskúr 16,9 fm.
Vel skipulögð íbúð þar sem fermetrar 
nýtast vel.
Þrjú svefnherbergi ásamt sjónvarpsholi
Þvottahús innan íbúðar
Mikið útsýni af svölum og eldhúsi
Góð umgengni
Vinsæl staðsetning, leik-, grunn- og 
tónlistarskóli í göngufæri

Verð :

 54,9 millj.

Útsýnisíbúð

Tjarnarból 12
170 Seltjarnarnes 

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík | Sími: 588-3300 | midbaer@midbaer.is

Kristbjörn Sigurðsson, lögg. Fasteignasali & leigumiðlari 

Fossatunga 1-7, 270 Mosfellsbær
Byggingarlóð í Leirvogstungu í Mosfellsbæ
Vel staðsett 1.503 m2 endalóð fyrir 4 raðhús á 2. hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Lóðin stendur hátt yfir byggð til austurs með 
fallegu útsýni. Gatnagerðargjöld eru greidd af lóðinni fyrir bygg-
ingarmagn að 604 m2. Teikningar frá Krark sem og verkfræði-
teikningar fylgja með í kaupum.
Teikningar gera ráð fyrir að húsin eru 220 m2 á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr. 
Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá Miðbæ fasteignasölu í 
sími 588 3300 eða á netfanginu midbaer@midbaer.is
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Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Við bjóðum uppá:
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Lögg.fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

SÓLEYJARIMI 57 – 112 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsilegt, vel skipulagt 208,1 fm raðhús á tveimur hæum

- Fimm góð svefnherbergi

- Vandaðar innréttingar og hreinlætistæki, gólfhiti 

- Falleg gólfefni og lýsing í loftum

- Innbyggður bílskúr með geymslulofti

- Afgirtur suðursólpallur er aftan við húsið 

V. 86,9 millj. 
Andri s. 690 3111

KIRKJUBRAUT 37 – 300 AKRANESI

BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð og björt 127,8 fm rishæð með stórum svölum 

- Fjögur svefnherbergi 

- Mjög fallegt útsýni frá íbúðinni  

- Parket og flísar á gólfum 

- Eign sem býður upp á mikla möguleika 

- Laus til afhendingar  

V. 29,7 millj. 
Andri s. 690 3111

ÁRSALIR 3 – 201 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN
- Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í fallegu lyftuhúsi 

- Húsið var byggt árið 2001

- Eignin er skráð 98,9 fm

- Þvottahús innan íbúðar 

- Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign

- Frábær staðsetning þar sem er stutt í alla helstu þjónustu   

V.  44,9 millj. 
Andri 690 3111 

NÝTT

HOLTSVEGUR 14 – 210 GBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð

- Íbúðin er nýtt sem 3ja herbergja, auðvelt að bæta við 3ja svefnh.

- Sérsmíðaðar innréttingar, falleg gólfefni

- Gengið út á verönd frá stofu og eldhúsi 

- Tengi fyrir þvottavél og þurrkara á baðherbergi 

- Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign 

V. 62,5 millj. 
Andri 690 3111 

HEIÐARHJALLI 35 (ÍBÚÐ 101), 200 KÓP

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 11. JÚNÍ KL 17:00-17:30
- 149,8 fm 4ra herbergja útsýnisíbúð eða hæð í suðurhlíðum Kópavogs.

- Sérinngangur norðanmegin og rúmgóður bílskúr. 

- Stofa / borðstofa, eldhús og rúmgott hol / sjónvarpsrými.

- Þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvotthús innan íbúðar.

- Fallegur garður í óskiptri sameign með sameiginlegum palli.

- Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í alla þjónustu.

Verð 59,9 millj.    
Þórey  s. 663 2300
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NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

ÞORRAGATA 5 – 101 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð ca. 150 fm 4ra herb., endaíbúð

- Björt íbúð á 4.hæð með gluggum á 3 vegu

- Yfirbyggðar suð-vestur svalir að hluta

- Tvö svefnherb., skrifstofa, stórar stofur

- Bílskúr er með íbúð og geymslur

ÍBÚÐ ER ÆTLUÐ FÓLKI 63 ÁRA OG ELDRA

LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

V. 84,9 millj.  Sveinn s. 6900.820

DYNGJUGATA – 210 GBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN
- Nýjar 4ra herb. íbúðir fullbúnar m/öllu

- Íbúðir eru 119-180 fm að stærð

- Stæði í bílgeymslu er með öllum íbúðum

- Vandðar innréttingar frá AXIS

- Fataherb. er innaf hjónaherb., í íbúðum

- Glæsilegt útsýni, lyftuhús

LAUSAR TIL AFHENDINGAR

V. 60,9 – 99,9 millj.  Sveinn s. 6900.820

SKÚLAGATA 32-34  - 101 RVK.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Einstaklega falleg 74,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  í afar góðu 

fjölbýlishúsi með lyftu.  

- Frábært útsýni yfir Esjuna og sundinn.  Mikil lofthæð í íbúð.  Sameign 

afar snyrtileg.   

- Eignin er laus við kaupsamning.

V. 42,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

MELALIND 12 – 201 KÓP.

- Virkilega falleg 122,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. Hæð

- Bílskúr 26,1 fm.   Sameign afar snyrtileg.

- Stórar suðursvalir.

- Stutt í skóla og alla þjónustu.

V. 59,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

ESKIHOLT 19 – 210 GBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsilegt 380 fm einbýlishús

- 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi

- Vandaðar innréttingar, glæsilegt útsýni

- Tómstundarherb., rúmgóður bílskúr

- Glæsileg lóð með afgirtum veröndum

- Teiknað af Kjartani Sveinsyni

LAUST TIL AFHENDINGAR

v. 128.5 millj.  Sveinn s. 6900.820

ÁLFHEIMAR 42 – 104 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð 5.herb. íbúð á 1.hæð með möguleika

- Í dag eru 3 góð svefnherb., voru 4 áður

- Gott skipulag með góðum stofum

- Búið er að endurnýja eldhús

- Húseign og sameign er í góðu ásigkomulagi

LAUS TIL AFHENDINGAR

V. 51,5 millj. 
Sveinn s. 6900.820

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

NÝTT

NÝTT NÝTT



Fjölbýlishúsið Urriðaholtsstræti 28 er 5 hæðir. Íbúðafjöldi er 12, þar af tvær undir 90 fm. Einn stigagangur er í 
húsinu og ein til þrjár íbúðir á hverri hæð. Aðalinngangur er á 2. hæð, frá bílastæði. Aðalaðkoma að

bílageymslu er á 1. hæð, frá Brekkugötu.

Bílastæði og lóð: eitt bílastæði er á lóð fyrir hverja íbúð og eitt stæði í bílastæðahúsi, heildarfjöldi bílastæða 
24, þar af tvö fyrir hreyfihamlaða. Gert er ráð fyrir því að hægt sé að koma upp hleðslustöð fyrir rafbíla í 

bílastæðahúsi.

Húsið er í Urriðaholti í Garðabæ sem er einstakt og nýstárlegt hverfi. Það er umkringt óspilltri náttúru en um 
leið í nálægð við greiðfærar samgönguleiðir og er sérlega vel staðsett innan höfuðborgarsvæðisins.

Í jaðri hverfisins eru helstu útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins, ósnortin náttúra og einn
glæsilegasti golfvöllur landsins.

3 - 5 herbergja íbúðir Stærðir 78,3 - 154,8 fm

hannes@fastlind.is
Hannes 699-5008

magnus@fastlind.is
Magnús 699-2010

STÆÐI Í LOKUÐU BÍLASTÆÐAHÚSI
FYLGIR ÖLLUM EIGNUM

löggiltur fasteignasali löggiltur fasteignasali

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 28, 210 GARÐABÆR
GLÆSILEGAR ÚTSÝNISÍBÚÐIR KOMIÐ Í SÖLU
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 10.6 MILLI 18:00 – 19:00

Nánari upplýsingar um ofangreindar eignir má finna á fasteignavef MBL

Allar nánari upplýsingar veita starfsmenn 
Ríkiskaupa í síma 530 1400 eða í gegnum 
netfangið fasteignir@rikiskaup.is

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

Suðurgata 44, 
220 HAFNARFIRÐI 

Steinsteypt þriggja hæða bygging ásamt kjallara undir hluta 
hússins. Húsið var byggt árið 1937 og  var lengst af notað sem 
skólahúsnæði en var síðan tekið undir læknastofur.  Íþróttasalur 
sem er áfastur húsinu til vesturs hefur verið nýttur sem geymsla 
síðustu ár og hefur ekki verið upphitaður. Skráð stærð hússins 
er 885,7 m2. Fyrir utan íþróttasalinn er stærð hússins 645,1 m2.  
Vel staðsett eign sem býður uppá mikla möguleika en þarfnast 
lagfæringa og endurbóta. Verð: 145 millj. 

Sveintún 2,
611 GRÍMSEY

Um er að ræða fimm herbergja 116,3 fm. íbúðarhús í Grímsey, 
fyrst byggt árið 1942 en viðbygging var byggð árið 1971. Húsið 
stendur á fallegum stað við aðalgötuna í Grímsey og rétt ofan 
við Stertuvík. Húsið er á einni hæð og er selt á sér afmarkaðri 
1.500 fm leigulóð. 

Verð: 5,5 millj.  
LAUST STRAX

Bakkakot, 
VESTUR-SKAFTAFELLSÝSLU

Jörðin Bakkakot 1, ásamt íbúðarhúsi og fleiri byggingum. 
Stærð hennar er 458 hektarar, þar af er ræktað land skráð 55,4 
hektarar. Um er að ræða bújörð en ekki hefur verið stundaður 
þar hefðbundinn búskapur um árabil. Jörðin er flatlend og 
talin henta vel til ræktunar og akuryrkju.  Jörðinni fylgja 226,5 
ærgildi. 

Verð: TILBOÐ

Hjarðartún 7, 
355 ÓLAFSVÍK

Vel skipulögð 4 herbergja íbúð á góðum útsýnisstað í Ólafsvík. 
Íbúðin sem er á annarri hæð er skráð alls 119,1 fm með 
sameign. Húsið er byggt árið 1959, klætt að utan með steni og 
stutt er í alla þjónustu. 

Verð: 8 millj.  
LÆKKAÐ VERÐ! 

LAUST STRAX TILBOÐ LÆKKAÐ VERÐ


