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Loftorka Reykjavík ehf

Óskar eftir vönum meiraprófs 
bílstjóra á trailer

Upplýsingar í síma 565 0875 eða 892 4207 
sigurjong@loftorka.com

Umsjónarmaður eigna í 
Hvalfjarðarsveit

Starf umsjónarmanns eigna hjá Hvalfjarðarsveit er laust 
til umsóknar, starfshlutfall 100%. Umsjónarmaður eigna 
hefur umsjón með öllum eignum sveitarfélagsins, fast-
eignum, áhöldum, tækjum, lóðum og lendum. Húsumsjón í 
Stjórnsýsluhúsi, verkmenntahúsi, grunn- og leikskóla ofl.
Fasteignir Hvalfjarðarsveitar samanstanda af grunnskóla, 
leikskóla, stjórnsýsluhúsi, verkmenntahúsi, íþróttahúsi, 
tveimur sundlaugum, þremur félagsheimilum, kaldavatns- 
og hitaveitu ofl.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Almenn umsjón eigna, eftirlit, viðhald og endurbætur.
• Meta viðhaldsþörf, í samstarfi við forstöðumenn  

stofnana og yfirmenn.
• Tekur þátt í undirbúningi, gerð og eftirfylgni 

fjárhagsáætlana.
• Leitar tilboða, semur við verktaka um stærri verk og 

hefur eftirlit með framkvæmd verkefna og verklegra 
framkvæmda.

• Vöktun aðgangs-, bruna- og öryggiskerfa stofnana.
• Annað tilfallandi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem fellur að verkefnum og ábyrgðarsviði 

umsjónarmanns eigna. Sveinspróf í löggiltri iðngrein eða 
önnur menntun á sviði bygginga sem nýtist í starfi.

• Reynsla af verkumsjón og rekstri er æskileg.
• Reynsla af verklegum framkvæmdum er nauðsynleg.
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. kostnaðar- og fjárhagsáæt-

lanagerð er æskileg.
• Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Tölvu- og snjallsímakunnátta er nauðsynleg.
• Ökuréttindi eru nauðsynleg.
• Góð samskipta- og skipulagshæfni, sjálfstæð vinnu-

brögð.
• Greiningarhæfni og færni í notkun upplýsingatækni.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 15.júlí 2019.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi.

Umsókn skal senda á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, 
Innrimel 3, 301 Akranes eða á netfangið  
hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðný Elíasdóttir, 
byggingarfulltrúi í síma 896-5141 og á netfanginu  
bygging@hvalfjardarsveit.is

Hvalfjarðarsveit er öflugt sveitarfélag með um 650 
íbúa. Náttúrufegurð er mikil og möguleikar til að njóta 
fjölbreytt rar útiveru eru óþrjótandi. Hvalfjarðarsveit er 
dreifbýlt sveitarfélag með litlum íbúakjörnum. Þar eru 
næg og fjölbreytt atvinnutækifæri, öflugur landbúnaður, 
vaxandi ferðaþjónusta og metnaðarfullt skólastarf.

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á iðnaðarsvæðinu 
við Grundartanga með fjölmörgum iðnfyrirtækjum. 
Hvalfjarðarsveit er í nálægð við þéttbýli og í góðu samstarfi 
við nágrannasveitarfélög. Nánari upplýsingar má finna á 
www.hvalfjardarsveit.is

Hjá Öskju starfar vel þjálfaður og öflugur hópur, en fyrirtækið sérhæfir sig í sölu og þjónustu á 
bifreiðum frá Mercedes-Benz og Kia. Markmið fyrirtækisins er að vera í fararbroddi hvað varðar 
þjónustu til viðskiptavina og markaðssetningu þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og þjónustar. 

Gildi Öskju eru: 
Metnaður - Fagmennska - Heiðarleiki – Gleði

Eingöngu er tekið við umsóknum á vefsíðu Öskju askja.umsokn.is
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar í gegnum netfangið atvinna@askja.is

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní nk. 

Bifvélavirki fólksbílaverkstæði Mercedes-Benz.
Askja óskar eftir að ráða færan bifvélavirkja til starfa á fólksbílaverkstæði Mercedes-Benz. 
Boðið er upp á úrvals vinnuaðstöðu til þjónustu og viðgerða í húsnæði Öskju við Krókháls í 
Reykjavík. Um er að ræða 100% framtíðarstarf. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun
• Reynsla af vinnu á verkstæði kostur
• Nánari upplýsingar á askja.umsokn.is

ASKJA • Krókhálsi 11-13 • 110 Reykjavík • Sími 590 2100 • askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Starfssvið \ hæfniskröfur

· Gerð birtingaáætlana

· Samskipti við fjölmiðla og viðskiptavini

· Úrvinnsla gagna

· Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

· Jákvæðni og þjónustulund

· Sérlega góð samskiptahæfni og geta 
til að vinna í hópi

Birtingaráðgjafi
Fjölmiðlaflóran verður sífellt fjölbreyttari og við hjá Pipar\MEDIA 
nýtum allar leiðir til að miðla skilaboðum á nákvæmlega réttan hóp 
fyrir viðskiptavini okkar. 

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 28. júní 2019.

Menntun \ reynsla 

· Háskólamenntun sem nýtist í starfi

· Mjög góð tölfræðiþekking og kunnátta 
á Excel er skilyrði

· Reynsla af birtingum er æskileg

Pipar\MEDIA er hluti af Pipar\TBWA.



Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar 

stöður umsjónarkennara í 5. bekk og kennara í 
náttúrugreinum á elsta stigi. 

Staða stuðningsfulltrúa er einnig laus til umsóknar.

Í skólanum eru um 720 nemendur og þar er lögð áhersla 
á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklings-
miðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og 
góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og 
starfskjör eru samkvæmt viðeigandi kjarasamningi. 

Störfin henta jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans: 
http://www.sunnulaekjarskoli.is og í tölvupósti: 
birgir@sunnulaek.is

Umsóknarfrestur er til 26. júní 
Ráðið verður í stöðurnar frá næsta hausti.

Sótt er um stöðurnar á vef Sveitarfélagsins Árborgar, 
http://www.arborg.is, laus störf. 

Skólastjóri

kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

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

Hjá leikskólum bæjarins eru lausar stöður leik-
skólastjóra,  deildarstjóra, leikskólasérkennara, 
leikskólakennara, matráðs, aðstoðarmatráðs og 
sérkennslustjóra.

Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir sérkennara, 
deildarstjóra sérúrræða, tónmenntakennara, 
kennara á unglingastigi, umsjónarkennara á 
miðstigi, aðstoðarforstöðumanni frístundar, frí-
stundaleiðbeinendum, þroskaþjálfa og leiklistar- 
eða danskennara.

Fleiri spennandi störf í boði svo sem kynningar- 
og markaðsstjóri menningarmála og bókavörður.

Upplýsingafulltrúi

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir því að ráða upplýsinga- 

fulltrúa. Leitað er eftir einstaklingi sem hefur metnað til að ná árangri í 

starfi, þekkir vel íslenskt samfélag og hefur áhuga á málefnum ráðuneytisins. 

Upplýsingafulltrúi er tengiliður við innlenda og erlenda fjölmiðla og sér um 

fréttaskrif og kynningar á málefnum ráðuneytisins, í takt við samskipta- 

stefnu ráðuneytisins. Önnur verkefni eru m.a. umsjón með útgáfumálum 

og samfélagsmiðlum ráðuneytisins og ritstjórn ársrits ráðuneytisins. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Reynsla af starfi í eða með fjölmiðlum.

• Reynsla af miðlun upplýsinga með fjölbreyttum aðferðum.

• Þekking á umbroti kostur.

• Framúrskarandi íslenskukunnátta í ræðu og riti.

• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti, góð kunnátta 

í einu Norðurlandamáli kostur.

• Góð samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

• Geta til að vinna hratt og undir álagi.

• Frumkvæði, drifkraftur og heilindi.

Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Hjaltadóttir ráðuneytisstjóri í síma

545 8200. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 

umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til 

að gegna starfinu.

Umsóknarfrestur er til og með sunnudagsins 7. júlí nk. 

Umsóknum skal skila rafrænt á Starfatorgi 

– starfatorg.is. Þar má einnig finna nánari 

upplýsingar um starfið.

www.skagafjordur.is

Verkefnastjóri í upplýsingatækni- og öryggismálum
Sveitarfélagið Skagafjörður auglýsir eftir öflugum verkefnastjóra á sviði 
upplýsingatækni- og öryggismála. Helstu verkefni: 
- Yfirumsjón með upplýsingatækni- og öryggismálum sveitarfélagsins. 
- Fræðsla og ráðgjöf til notenda og starfsmanna. 
- Samskipti við þjónustuaðila á sviði upplýsingatækni. 
- Skipulagning og þarfagreining á viðhaldi og endurnýjun tölvubúnaðar 
 og upplýsingakerfa.
- Gerð og framfylgni áhættumats á sviði upplýsingatækni 
 og vinnuverndar.

Frekari upplýsingar um starfið sem og menntunar- og hæfniskröfur má finna á 
heimasíðu sveitarfélagsins, www.skagafjordur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2019.   
Sigfús Ólafur Guðmundsson, verkefnastjóri, svarar fyrirspurnum í síma 455 6170 eða með 
því að senda fyrirspurn á netfangið sigfusolafur@skagafjordur.is. Umsókn ásamt ferilskrá 
og kynningarbréfi skal skilað í gegnum íbúagátt sem finna má á heimasíðu sveitarfélagsins. 
Konur, sem og karlar, eru hvattar til að sækja um.

Vélstjóri
FISK Seafood ehf óskar eftir 1. vélstjóra á 

Málmey Sk 1
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsækjandi þarf að hafa VF-II réttindi.

Upplýsingar gefur Jón Ingi  
í síma 825 4417
Senda skal umsókn á  
netfangið joningi@fisk.is

 2 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 5 .  J Ú N Í  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



Össur is looking for engineers and developers to join our Bionics Department in Research & Development (R&D). 

The Bionic team is responsible for developing microprocessor controlled prosthetic knees and ankles, designed 

to improve people’s mobility around the world. The engineers and developers are part of an interdisciplinary team 

within R&D and work closely with other R&D units, Manufacturing and Logistics, Medical Office and Clinical Affairs. 

Össur is a leading global provider  
of non-invasive orthopaedics  

with 3500  employees  
in over 25 countries  worldwide.

The core values of the company are 
HONESTY – FRUGALITY – COURAGE

Application period ends on  
June 25th, 2019. 

Please apply on our website: 
ossur.is/mannaudur under the 

appropriate position.

For further information contact 
 Human Resources +354 515 1300.

WWW.OSSUR.COM

Embedded Software Developer

Mobile Application Developer

Electronics Engineer

RESPONSIBILITIES
• Embedded software programming with C/C++ for devices 

running the ARM architecture
• Participation in requirements analysis together with internal 

and external partners
• Documentation of code and testing activities
• Development of suitable testing equipment and methods
• Software verification according to international standards
• Participation in risk management activities

RESPONSIBILITIES
• Multi-platform Mobile App development for Bionic 

prosthetic devices
• Multi-platform Mobile App user interface development
• Design process documentation
• Continuous improvement activities

RESPONSIBILITIES
• Design of electronics architecture based on existing 

modules, including power electronics, FPGA, Arm Cortex 
MCU and wired/wireless interfaces 

• PCB design, layout and prototyping
• Participation in requirements analysis together with internal 

and external partners
• Development of suitable testing equipment and methods
• Documentation and testing activities
• Participation in risk management activities

The R&D Documentation Coordinator is part of the Process Management team in Research & Development 

(R&D) and works with cross functional groups in various locations to organize documentation and technical files 

for Össur’s medical devices.

QUALIFICATIONS
• Minimum 3 years work experience in a document 

management role, preferably in a regulated industry;
• Proficient with Electronic Document Management 

Systems (EDMS) or data management systems 
configuration, performance optimization and process 
improvement;

• Knowledge and experience with SolidWorks Product Data 
Management (PDM) is considered as an asset;

• Able to work independently and proactively to ensure 
tasks are completed with little supervision;

• Detail-oriented, organized with a strong multi-tasking 
ability;

• Excellent communication (written and oral) and language 
skills, especially English;

• Strong IT skills in MS Office.

R&D Documentation Coordinator

RESPONSIBILITIES
• Manage Össur’s document management system  

and related processes;
• Collaborate with development teams to oversee 

documentation records and ensure document control  
is in line with Össur’s processes;

• Coordinate document reviews and approvals;
• Create and manage process templates used by 

development teams;
• Manage training and training material for the document 

management system; 
• Plan and lead the maintenance and continuous 

improvement of the document management system;
• Maintain other R&D and product development related 

databases.

QUALIFICATIONS
• University degree in computer science, engineering or 

comparable education
• Minimum of 1-3 years’ experience in programming of 

embedded systems
• Experience with feedback control systems preferred
• Experience in medical device development is considered  

a benefit
• Autonomy in daily tasks execution and reporting activities
• Highly proficient in spoken and written English
• Strong analytical and problem-solving capabilities

QUALIFICATIONS
• University degree in computer science, engineering or 

comparable education
• At least one year work experience in Mobile App 

development
• Experience in development using Objective-C or Swift and 

Xcode
• Autonomy in daily tasks execution and reporting activities
• Highly proficient in spoken and written English
• Strong analytical and communication skills

QUALIFICATIONS
• University degree in a field related to electronics 

development
• Minimum of 3 years experience in electronics design 
• Experience in EMC/EMI compliance preferred
• Experience in FPGA a benefit
• Experience in medical device development is considered  

a benefit
• Autonomy in daily tasks execution and reporting activities
• Highly proficient in spoken and written English
• Strong analytical and problem-solving capabilities



Loftorka Reykjavík ehf

Óskar eftir vönum vélamönnum 
á beltagröfu

Upplýsingar í síma 565 0875 eða 892 4207 
sigurjong@loftorka.com

Má bjóða þér að taka þátt í 
metnaðarfullu skólastarfi.

Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum starfs-
mannahópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum 
einstaklingum í krefjandi verkefnum.
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli 
sem vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi 
skólans fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. 
bekkur er staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 
leikskóladeildum fjögurra og fimm ára barna.

Lágafellsskóli auglýsir eftirtalin störf laus til umsóknar:

Deildarstjórastjóra  3. – 6. bekkjar
Deildarstjórastaða í sérkennslu 
Smíðakennarastaða 
Stöður umsjónarkennara á yngsta stig 

Sækja skal um störfin á heimasíðu Mosfellsbæjar,  
www.mos.is undir „Laus störf“ eða á alfred.is en þar má 
einnig finna allar frekari upplýsingar.

 
 

BYGGINGAFRÆÐINGUR/ 
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR 

 
Óskum eftir að ráða til okkar byggingafræðing eða 
byggingatæknifræðing með reynslu af stjórnun 
framkvæmda. Aðilar með sambærilega menntun 
koma einnig til greina. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf 1. október nk. eða eftir nánara 
samkomulagi. 
 
Gerð er krafa um að lágmarki 3-5 ára starfsreynslu. 
Réttindi til byggingastjórnunar og/eða 
mannvirkjahönnunar eru kostir, en ekki skilyrði.  
 
Starfið felst m.a. í eftirfarandi: 

 Verkefnastjórnun 
 Byggingastjórnun 
 Ástandsgreiningum 
 Framkvæmdaráðgjöf 

 
Viðkomandi þarf að:  

 Vera skipulagður, vandvirkur og vinnusamur 
 Hafa gott vald á rituðu máli 
 Hafa góða kunnáttu á helstu tölvuforritum 
 Búa yfir lipurð í samskiptum og þjónustulund 

 
Við erum stöðugt vaxandi vinnustaður sem leggur 
áherslu á fjölbreytt og fjölskylduvænt umhverfi og 
jákvæðan starfsanda. 
 
Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn ásamt 
ferilskrá á netfangið andri@verksyn.is, fyrir 5. júlí 
nk. Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð umsókna. 
 
Verksýn ehf. 
Síðumúla 1, 108 Reykjavík 
Heimasíða: www.verksyn.is 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Akranes 201906/1247
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Snæfellsnes 201906/1246
Lögreglumaður - umferðareftirlit Lögreglustjórinn á Vesturlandi Akranes 201906/1245
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Akranes 201906/1244
Lyfjafræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201906/1243
Kennari í verkl. rafiðngreinum Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201906/1242
Upplýsingafulltrúi Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201906/1241
Sérhæfður ritari Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201906/1240
Dósent  Háskóli íslands, Læknadeild Reykjavík 201906/1239
Svæðisstjóri Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201906/1238
Móttökuritari Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201906/1237
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201906/1236
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201906/1235
Yfirfélagsráðgjafi Landspítali Reykjavík 201906/1234
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201906/1233
Verkefnastj. viðburða og fræðslu Listasafn Íslands Reykjavík 201906/1232
Kennari í íslensku Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201906/1231
Húsvörður Samgöngustofa Reykjavík 201906/1230
Umsjón veitinga Forsætisráðuneytið Reykjavík 201906/1229
Launafulltrúi ÁTVR, Vínbúðin Reykjavík 201906/1228
Prestur Húsavíkurprestakall Biskupsembættið Húsavík 201906/1227
Kennari í efnafræði Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201906/1226
Kennari í íslensku Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201906/1225
Skjalastjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201906/1224
Eftirlitsmaður með velferð dýra Matvælastofnun Hafnarfjörður 201906/1223
Starfsmaður á rekstrardeild Vegagerðin Reykjavík 201906/1222
Aðstoðarmaður Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201906/1221
Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201906/1220
Aðalvarðstjórar Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Suðurnes 201906/1219
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Suðurnes 201906/1218
Prestur í Austfjarðarprestakalli Biskupsembættið Austurland 201906/1217
Prestur í Austfjarðarprestakalli Biskupsembættið Austurland 201906/1216
Prestur í Austfjarðarprestakalli Biskupsembættið Austurland 201906/1215
Prestur í Austfjarðarprestakalli Biskupsembættið Austurland 201906/1214
Kennari í vélstjórnargreinum Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201906/1213
Skrifstofustjóri Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201906/1212
Kennari í sögu Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201906/1211
Launafulltrúi Landspítali, launadeild Reykjavík 201906/1210
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201906/1209
Geðlæknir HSN og SAK Akureyri 201906/1208
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201906/1207
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201906/1206
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Grundarfjörður 201906/1205
Lögfræðingur Fangelsismálastofnun ríkisins Seltjarnarnes 201906/1204
Embætti ráðuneytisstjóra Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201906/1203
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201906/1202
Kennari í húsasmíði Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201906/1201
Samskiptastjóri Biskupsembættið Reykjavík 201906/1200
Viðskiptafræðingur Útlendingastofnun Kópavogur 201906/1199

Við erum alltaf með 
bókara á skrá

hagvangur.is

 4 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 5 .  J Ú N Í  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



Yfirvélstjóra vantar 
á Kristínu GK-457

Kristín er línuveiðiskip 
með beitningarvél .

Nánari upplýsingar gefur skipstjóri í 
síma 856-5730 eða útgerðarstjóri  

í síma 856-5700.
Einnig er hægt að sækja um á  

heimasíðu Vísis hf á visirhf.is.

Við Grunnskóla Grindavíkur er 
laus staða grunnskólakennara 

á yngsta stigi 
Umsóknarfrestur er til 23. júní 

en ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2019.   
   

Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar. 
Sjá nánar á heimasíðu skólans 

http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

Við leitum að einstaklingi með réttindi til kennslu í grunnskóla 
sem er metnaðarfullur og góður í mannlegum samskiptum, með 
skipulagshæfileika, er sveigjanlegur og tilbúinn að leita nýrra 
leiða í skólastarfi. Skólinn vinnur í anda Uppeldi til ábyrgðar.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 

Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 
Grindavík eða sendist á netfangið gudbjorgms@grindavik.is 

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg M. Sveinsdóttir skólastjóri í 
síma 420-1200.

Hljóðbókasafn Íslands auglýsir eftir 
starfsmanni, sérfræðingi,  

með sérþekkingu í gerð rafbóka.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem Fjármála- og 
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Hljóðbókasafn Íslands er ríkisstofnun sem þjónar prent-
leturshömluðum þegar kemur að aðgengi að prentuðu 
máli.
Gerð og þróun rafrænna bóka er sífellt að verða notenda-
vænni og Hljóðbókasafnið vill og verður að taka þátt í 
þeirri framvindu. Því auglýsum við eftir starfskrafti með 
sérþekkingu á þeim sviðum er þetta varðar. Starfið er 
þróunarstarf og spennandi möguleikar í boði.
Starfshlutfall er 100%
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í ágúst nk. 

Hæfnikröfur
• Góð almenn menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á gerð rafrænna bóka (Epub3 …)
• Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að tileinka sér 

nýjungar á því sviði
• Góð samstarfshæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum og rík 

þjónustulund
• Góð almenn tungumálaþekking

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn:
1. Ferilskrá
2. Staðfest afrit af prófskírteinum
3. Meðmæli
4. Upplýsingar um umsagnaraðila

Umsóknarfrestur er til og með 28. júní nk.

Umsókn skal sendast til: forstodumadur@hbs.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir:
Einar Hrafnsson - forstodumadur@hbs.is - 5454907
 
Hljóðbókasafn Íslands
Digranesvegi 5
200 Kópavogur

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is
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Skjalastjóri

Nýsköpunarmiðstöð Íslands leitar að skjalastjóra sem 
mun leiða breytingar sem framundan eru í högun 
skjalakerfis, innleiðingu nýs kerfis og þróun og umsjón 
með skjalavörslu miðstöðvarinnar. Jafnframt eru verkefni 
framundan við jafnlaunavottun, persónuverndarmál og 
gæðakerfi sem skjalastjóri mun taka þátt í. Útgáfumál 
miðstöðvarinnar eru einnig á ábyrgð skjalastjóra.

Helstu verkefni
Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu og 
verklags við skjalastjórnun
Ábyrgð á innleiðingu á nýju skjalastjórnunarkerfi
Umsjón með ferli við móttöku erinda og skjölun
Umsjón með frágangi skjalasafns og eftirfylgni 
með skjalaskráningu
Umsjón með gæðakerfi og jafnlaunastöðlum
Umsjón með GDPR og persónuverndarlögum í 
starfseminni
Ráðgjöf, stuðningur og fræðsla fyrir stjórnendur 
og starfsmenn
Útgáfa bóka- og fræðirita við stofnunina þar á 
meðal Rb blaða

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. í bókasafns- og 
upplýsingafræði
Þekking og reynsla af skjalastjórnun nauðsynleg
Góð almenn tölvukunnátta skilyrði
Reynsla af innleiðingu skjalastýringarkerfis kostur
Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund
Frumkvæði, metnaður og nákvæmni í starfi
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til 3. júlí 2019
Umsóknir sendist á starf@nmi.is

Upplýsingar um starfið veitir:
Jón Hreinsson, jonhr@nmi.is.

Starf afgreiðslumanns innkaupa og birgða 
á rekstrardeild Vegagerðarinnar í Reykjavík 
er laust til umsóknar. Um 100% starf er að ræða. 

Starfssvið
Almenn störf við innkaup og afgreiðslu birgða, 
frágangur og pökkun á vörusendingum, 
sendiferðir með vörur, boðsendingar til ráðuneyta 

í aðalmóttöku Vegagerðarinnar ásamt tilfallandi 
verkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Almenn menntun.
• Þekking og reynsla af birgðastörfum.
• Góð tölvukunnátta.
• Almenn ökuréttindi. 
• Meirapróf bifreiðastjóra og próf á lyftara er kostur.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp.

• Gott vald á íslenskri tungu.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2019. Umsóknir berist Vegagerðinni, netfang 
starf@vegagerdin.is . Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum 
um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

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

Starfsmaður á rekstrardeild
í Reykjavík

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 

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf inn á

Glæný og fersk störf í hverri viku.          



ÞJÓNUSTU- OG VERKEFNASTJÓRI
Við leitum að jákvæðum, drífandi og skipulögðum einstaklingi til að sigra heiminn með okkur. 

Helstu verkefni: 
Samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila
Verkefnastýring á fjölbreyttum verkefnum
Aðstoð við umsjón á daglegum rekstri
Umsjón með vefsíðu Feel Iceland
Aðstoð við gerð markaðsefnis

Hæfniskröfur: 
Jákvætt viðhorf og færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, fagmennska og þjónustulund
Háskólamenntun
Reynsla af verkefnastjórnun
Geta til að setja sig hratt inn í fjölbreytt verkefni
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Feel Iceland er íslenskt fyrirtæki í miklum vexti á alþjóðlegri grundu og er 
staðsett í Sjávarklasanum. Feel Iceland þróar og markaðssetur hágæða 
fæðubótaefni og húðvörur úr íslenskum sjávarafurðum á sjálfbæran hátt. 

Umsóknir sendist á hey@feeliceland.com fyrir 28 júní.
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Landslagsarkitekt

Mannvit leitar að áhugasömum landslagsarkitekt í 
afleysingar í eitt ár. Starfið felur í sér fjölbreytta vinnu 
sem snýr að ýmsum sviðum landslagsarkitektúrs. 
Starfsmaðurinn mun starfa með öflugum hópi 
sérfræðinga á umhverfissviði.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Meistaragráða í landslagsarkitektúr.
• Grunnkunnátta á landupplýsingakerfið ArcGIS.
• Grunnkunnátta á helstu hönnunarforrit.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Gott skynbragð á uppsetningu og framsetningu 

gagna.

Mannvit veitir ráðgjöf og þjónustu á sviði verkfræði, tækni og nýsköpunar. Hjá okkur starfar öflugur hópur 
verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks með fjölbreytta reynslu. Sérþekking okkar liggur í verkfræði, 
jarðvísindum, umhverfismálum, verkefnastjórnun og heildarumsjón verkefna. Mannvit er metnaðarfullur og 
skemmtilegur vinnustaður þar sem starfsfólki líður vel og hefur tækifæri til að móta framtíðina.

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní.
Sótt er um starfið á heimasíðu Mannvits: 
www.mannvit.is/starfsumsokn/

Nánari upplýsingar veitir Einar Ragnarsson, sviðsstjóri 
mannvirkja og umhverfis í síma 422 3015.

2019 - 2022



Talmeinafræðingur
Staða talmeinafræðings fyrir leik- og grunnskóla í 
Sveitarfélaginu Ölfus er laust til umsóknar.  
Um er að ræða 50% stöðu við Grunnskólann í Þorlákshöfn 
og leikskólann Bergheima. Nemendafjöldi er um 320. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Vinna að snemmtækri íhlutun í málþroska og stuðla 

þannig að fyrirbyggjandi aðgerðum sem komið geta í 
veg fyrir langvarandi námsvanda.

• Veita ráðgjöf til foreldra og starfsfólks. 
• Þátttaka í þverfaglegri vinnu í leik- og grunnskóla.
• Koma að móttöku barna með annað tungumál.
• Gera málþroska- og framburðargreiningar og sinna 

þjálfun og eftirfylgd.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsleyfi sem talmeinafræðingur.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og skipulags-

hæfni.
• Hæfni til að sinna fræðslu og ráðgjöf til foreldra- og 

starfsmannahópa.
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2019.
 
Nánari upplýsingar um starfið veita Ólína Þorleifsdóttir 
skólastjóri  grunnskólans  síma 8611732 eða í tölvupósti 
olina@olfus.is og Dagný Erlendsdóttir leikskólastjóri í 
síma 8689339 eða í tölvupósti  dagny@olfus.is. 
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Áhugasamir einstaklingar, án tilliti til kyns, eru hvattir til 
að sækja um.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á 
heimasíðu Ölfuss https://www.olfus.is/ . 
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.

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 1. júlí nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is 

Nánari upplýsingar: Thelma Kristín Snorradóttir og Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Starfshlutfall er 100%. 

Hæfniskröfur
• Reynsla af launavinnslu
• Menntun sem nýtist í starfi
• Nákvæmni og samviskusemi í vinnubrögðum
• Rík þjónustulund og hæfni í samskiptum
• Góð tölvukunnátta og færni í Excel
• Þekking á Kjarna og Vinnustund er kostur

Helstu verkefni og ábyrgð
• Launavinnsla og yfirferð í viðverukerfi
• Upplýsingagjöf varðandi laun og önnur kjaratengd mál
• Þjónusta við stjórnendur og starfsfólk
• Samantektir, skýrslur og úrvinnsla úr mannauðs- og   
 launakerfum
• Önnur verkefni tengd launavinnslu og kjaramálum

Við óskum eftir að 
ráða launafulltrúa  
á mannauðssvið

Við leitum að talnaglöggum, jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingi 
sem er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Job.is
Þú finnur draumastarfið á
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VILTU HJÁLPA  
OKKUR AÐ NÁ  
TIL FÓLKS FRÁ  
ÓLÍKUM LÖNDUM?

Helstu verkefni
• Samskipti og tengslamyndun við fjölskyldur  

og hópa frá mismunandi menningarheimum.
• Kynning á viðburðum fyrir mismunandi hópa og stofnanir.
• Hugmyndavinna, undirbúningur og innleiðing  

nýrra verkefna og viðburða.
• Þátttaka og viðvera á viðburðum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi.
• Skapandi og frjó hugsun sem nýtist í innleiðingu nýrra verkefna.
• Reynsla og þekking af starfi með  

innflytjendum og flóttamönnum er kostur.
• Reynsla af starfi með börnum.
• Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót.
• Lausnamiðuð og sjálfstæð vinnubrögð,  

frumkvæði og skapandi nálgun á verkefnum.

Menningarhúsin í Kópavogi leita að 
einstaklingi til að sinna verkefnum og 
viðburðum sem tengjast börnum og 
fjölskyldum frá ólíkum menningarheimum. 
Markmiðið er að auka þátttöku mismunandi 
hópa í fjölskyldustundum og öðrum 
viðburðum ætluðum börnum og fjölskyldum. 

Um hlutastarf til níu mánaða er að ræða. 
Verkefnið hefst um 15. ágúst.

Verkefnastjórinn mun vinna náið með 
verkefnastjórum Menningarhúsa bæjarins 
sem eru  Bókasafnið, Gerðarsafn, Héraðs-
skjalasafn, Náttúrufræðistofa og Salurinn. 

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 tímabundið 
starf í skapandi umhverfi. 

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Ólöf Breiðfjörð, verkefna-
stjóri barnamenningar í 
Kópavogi, olof@kopavogur.is.

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

Umsóknarfrestur er til 5. júlí.

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 
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Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Samgöngustofa leitar að fjölhæfum húsverði til starfa í húsnæði 
stofnunarinnar að Ármúla 2 í Reykjavík 

Helstu verkefni húsvarðar eru meðal annars umhirða og umsjón húsnæðis og bifreiða 
stofnunarinnar, bílastæða og lóðar. Húsvörður annast minni háttar viðhald og viðgerðir 
á húsnæði og húsbúnaði ásamt því að annast innkaup húsgagna, er þarfnast endurnýjunar, 
samkvæmt innkaupareglum ríkisins. Viðkomandi þarf að vera í góðum samskiptum við 
starfsfólk, húseiganda og þjónustuaðila Samgöngustofu, s.s. þrifa- og sorplosunarfyrirtæki. 
Húsvörður vinnur í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra þjónustusviðs og hefur aðgang að 
bifreið Samgöngustofu þegar erindagjörðum er sinnt á vegum stofnunarinnar. Um 50-60% 
starfshlutfall er að ræða með sveigjanlegum vinnutíma. 

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi. 
Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga. 

Fjölhæfur
og samstarfsfús
húsvörður

Umsóknarfrestur 
er til 1. júlí 2019

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

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

• Hafa þjónustulund og frumkvæði til að 
 vinna að úrbótum.

• Vera traustur, samviskusamur og lipur 
 í mannlegum samskiptum.

• Hafa gott auga fyrir snyrtimennsku og því 
 sem betur má fara.

• Vera laghentur og útsjónarsamur.

• Lögð er áhersla á að umsækjandi sé jákvæður 
 að eðlisfari og með góðan samstarfsvilja.

Menntunar- og hæfniskröfur

Ráðgjafar okkar búa  
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Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

Kennsla
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BYGGINGAFRÆÐINGUR/ 
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR 

 
Óskum eftir að ráða til okkar byggingafræðing eða 
byggingatæknifræðing með reynslu af stjórnun 
framkvæmda. Aðilar með sambærilega menntun 
koma einnig til greina. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf 1. október nk. eða eftir nánara 
samkomulagi. 
 
Gerð er krafa um að lágmarki 3-5 ára starfsreynslu. 
Réttindi til byggingastjórnunar og/eða 
mannvirkjahönnunar eru kostir, en ekki skilyrði.  
 
Starfið felst m.a. í eftirfarandi: 

 Verkefnastjórnun 
 Byggingastjórnun 
 Ástandsgreiningum 
 Framkvæmdaráðgjöf 

 
Viðkomandi þarf að:  

 Vera skipulagður, vandvirkur og vinnusamur 
 Hafa gott vald á rituðu máli 
 Hafa góða kunnáttu á helstu tölvuforritum 
 Búa yfir lipurð í samskiptum og þjónustulund 

 
Við erum stöðugt vaxandi vinnustaður sem leggur 
áherslu á fjölbreytt og fjölskylduvænt umhverfi og 
jákvæðan starfsanda. 
 
Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn ásamt 
ferilskrá á netfangið andri@verksyn.is, fyrir 5. júlí 
nk. Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð umsókna. 
 
Verksýn ehf. 
Síðumúla 1, 108 Reykjavík 
Heimasíða: www.verksyn.is 

Starfssvið \ hæfniskröfur

· Gerð birtingaáætlana

· Samskipti við fjölmiðla og viðskiptavini

· Úrvinnsla gagna

· Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

· Jákvæðni og þjónustulund

· Sérlega góð samskiptahæfni og geta 
til að vinna í hópi

Birtingaráðgjafi
Fjölmiðlaflóran verður sífellt fjölbreyttari og við hjá Pipar\MEDIA 
nýtum allar leiðir til að miðla skilaboðum á nákvæmlega réttan hóp 
fyrir viðskiptavini okkar. 

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 28. júní 2019.

Menntun \ reynsla 

· Háskólamenntun sem nýtist í starfi

· Mjög góð tölfræðiþekking og kunnátta 
á Excel er skilyrði

· Reynsla af birtingum er æskileg

Pipar\MEDIA er hluti af Pipar\TBWA.

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
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GRINDAVÍKURBÆR 

Útboð
Grindavíkurbær óskar eftir tilboðum í verkið „Breytingar á 
bæjarskrifstofum Grindavíkur 2.Áfangi“

Lauslegt yfirlit yfir verkið:

Um er að ræða breytingar á bæjarskrifstofum  
Grindavíkur sem staðsettar eru á 2.hæð í verslunar og 
þjónustumiðstöð Grindavíkur , Víkurbraut 62.  

Í megindráttum eru bæjarskrifstofur Grindavíkur að  
breyta innra skipulagi á skrifstofuhúsnæði sínu.

Breytingarnar fela í sér að fjarlægja byggingarefni og 
endurbyggja rými samkvæmt teikningum arkitekta.

Helstu verkþættir eru : 

A. Rif og förgun veggja, lofta, gólfefna og hurða

B. Uppbygging : Uppsetning á hefðbundnum milliveggjum 
og glerkerfum ásamt nýjum innihurðum, innréttingum, 
salernum, loftaklæðningum, rafmagnslögnum, málun og 
lagningu nýrra gólfefna.

Helstu magntölur uppbyggingar eru:

- Milliveggir 88m2

- Glerveggir 7 m2

- Loftaklæðning 249 m2

- Gólfefni 248 m2

- Málun (ný málun/endurm.) 735 m2

Stærð breytinga á bæjarskrifstofu Grindavíkur:

Breytingar  á hæð 2.hæð  250 m2 Brúttó

Óskað er eftir verktökum með reynslu í sambærilegum 
verkum.

Upphaf verks er við undirritun samnings.

Áhugasamir sæki um útboðsgögn á netfanginu  
atligeir@grindavík.is og gefi upp nafn fyrirtækis og  
upplýsingar um tengilið. Gögn verða send út á rafrænu 
formi frá og með 18. júní 2019.

Bjóðendum er boðið til vettvangsskoðunar 24. júní 2019, 
kl. 9:00 – 10:00 á  Víkurbraut 62, Grindavík.

Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði eigi síðar 
en 1. júlí 2019, kl. 10:00 þegar opnun tilboða fer fram.

ÚTBOÐ

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Austurborg - Viðhald á þökum úti og inni,  
útboð nr. 14584.

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

ÚTBOÐ
 

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

HSN - Sjúkrahúsið á Húsavík 
Byggðastofnun – nýbygging  

Nýtt stigahús 
ÚTBOÐ NR. 21000

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd heilbrigðisráðuneytisins 
óskar eftir tilboðum í byggingu  Nýs stigahúss við Sjúkrahúsið 
á Húsavík, Auðbrekku 4, Húsavík. Stigahúsið er fjögurra hæða, 
alls um 120 m2.  Um er ræða fullbúið hús að innan og utan, 
þ.m.t. jarðvinna, uppsteypa og allur fullnaðarfrágangur.

Helstu magntölur:
Múrbrot og förgun – um 80 m²
Gröftur og fylling – um 440 m³
Veggjamót – um 360 m²
Plötumót og stigar - um 100 m²
Múrfrágangur, um  280 m²
Málun veggja, um 450 m²
 
Tilboðum skal skila inn á TendSign fyrir klukkan 13:00 
mánudaginn 1. júlí 2019.   
Verkinu skal vera að fullu lokið  15. nóvember 2019.
Útboðsgögn eru í rafræna útboðskerfinu TendSign og skal 
tilboðum skilað þar inn.

Nánari upplýsingar og kröfur til verksins í útboðskerfi  
Ríkiskaupa  www.tendsign.is
Leiðbeiningar:  https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjonusta/
leidbeiningar-fyrir-tendsign

 
 
 
 

Útboð 
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
 

Fiskislóð gönguleiðir 2019 
 
Verkið felst í að bæta gönguleiðir yfir Fiskislóð, m.a. 
upphækkaða þverun og þverun með hellulögðum 
eyjum. Einnig að leggja hellulagða gangstétt og færa 
ljósastaura meðfram Grunnslóð. 
 
Helstu magntölur eru : 

Gröftur:  240 m³ 
Fylling  180 m3 
Kantsteinn:  24 m 
Hellulögn:  414 m2 
Þökulögn:  114 m2 
Færsla ljósastaura: 4 stk 

 
Verklok:  26. september 2019 
 
Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi 
með að senda beiðni á netfangið 
hilduro@mannvit.is, frá miðvikudeginum 19. júní 
2019. 
 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna, 
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, 
fimmtudaginn 4. júlí 2019 kl. 14:00. 

 

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.

  
  
 

Miðbakka verður breytt í lifandi almenningsrými í sumar með sérstöku 
matartorgi ásamt körfuboltavelli, hjólabrettasvæði og ýmsu öðru. 

 

Nánar um aðstöðuna:  
Veitt verður dagsöluleyfi fyrir 5-6 matarvagna/matarbíla á svæðinu frá kl. 
9:00-21:00 alla daga.  
Leyfið gildir frá 5. júlí – 15. september.  
Leigutakar geta tengst rafmagni en þó með einhverjum takmörkunum.  
 

 
 

 
 
 

Aðstaða fyrir matarvagna og matarbíla á 
Miðbakka í miðborg Reykjavíkur í sumar 

Umsókn: 
Umsókn merkt “Matartorg” skal berast eigi síðar en 20. júní á netfangið 
hildur@faxafloahafnir.is.  
Taka skal fram rafmagnsþörf, hvers konar mat á að selja, mynd af vagni eða 
bíl og öðru sem umsækjendur vilja koma á framfæri.  
Ekki er heimilt að bera fram mat í einnota umbúðum úr plasti eða vera með 
hnífapör, rör og annað slíkt úr plasti.  
 

 

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

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

Job.is
Þú finnur draumastarfið á
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Gefjunarbrunnur 1 og 3
113 REYKJAVÍK

Falleg og rúmgóð parhús á tveimur hæðum í 
Úlfársdal. Aukin loftæð er í húsunum. Afhendist 
tilbúið til innréttinga eða fullbúin að innan.

STÆRÐ: 250,9 fm PARHÚS     HERB: 4-5

78 og 89,5 M
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Löggiltur fasteignasali

Digranesvegur 36
200 KÓPAVOGUR

Falleg og björt 3ja herb. íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi. Falleg lóð sem er vel staðsett við 
skóla, þjónustu og fallega Kópavogsdalinn. Sér 
geymsla ekki í skráðum fermetrum eignar.

STÆRÐ: 71 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

37.900.000
Heyrumst
Albert   821 0626
Löggiltur fasteignasali

Baugakór 13
203 KÓPAVOGUR

Snyrtileg útsýnisíbúð með bílastæði í lokaðri 
bílageymslu á efstu hæð í þriggja hæða fjölbýli. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, sjónvarpshol, þvot-
taherbergi, bað, stofa og eldhús.

STÆRÐ: 141,7 fm FJÖLBÝLI     HERB: 4

67.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    16.júní 16:00 – 16:30

Óttuhæð 7
210 GARÐABÆ

Glæsilegt 6 herb. 300 fm, tveggja hæða ein-
býlishús fyrir neðan götu á eftirsóknarverðum 
stæð í Garðabæ. Bókið skoðun, sýni sam-
dægurs. Mjög gott viðhald er á húsinu. 

STÆRÐ: 300 fm EINBÝLI      HERB: 6

127.900.000
Heyrumst
Jón   777 2288
Löggiltur fasteignasali

Gullsmári 1
201 KÓPAVOGUR

Góð þriggja herbergja íbúð á 3. hæð í litlu fjöl-
býli við Gullsmára 1 í Kópavogi. Göngufæri í alla 
nauðsynlega þjónustu.

STÆRÐ: 75,2 fm FJÖLBÝLI     HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Lyngás 1EF & 1GH
210 GARÐABÆ

Nýjar og glæsilegar íbúðir með sérinngangi í 
frábærlega vel staðsettu húsi í Garðabæ. Vel 
skipulagðar íbúðir með fallegum innréttingum. 

STÆRÐ:  fm 82,8-125 FJÖLBÝLI     HERB: 3-5

45,9 - 63,9 M
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    18.júní 17:30 – 18:00

Tröllateigur 9
170 SELTJARNARNES

Mjög fallegt og rúmgott raðhús með möguleika 

sérgarður. Granítborðplötur.

STÆRÐ: 160 fm RAÐHÚS     HERB: 6

67.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hæðarbyggð 4
210 GARÐABÆ

Fallegt og vel staðsett einbýlishús með aukaíbúð ásamt 

tvöföldum bílskúr. Húsið er á tveimur hæðum, mjög 

fallegur afgirtur garður, stór timburverönd, 20fm sólskáli 

ásamt íbúð með sérinngangi á neðri hæð.

STÆRÐ: 300 fm EINBÝLI      HERB: 8

110.000.000
Heyrumst
Hannes   510 7900
Löggiltur fasteignasali

Ástu-sólliljugata 34
270 MOSFELLSBÆR

Mjög glæsilegt og nýtt endaraðhús með bílskúr. Mikil 

lofthæð á efri hæð, mjög bjart, stórir gluggar, granít-

borðplötur, eikarparket, hvítar innréttingar, sér fata- 

herbergi. Stórar suðvestur svalir með fallegu útsýni.

STÆRÐ: 182 fm RAÐHÚS      HERB: 4

74.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Bókið skoðun    Sýnum samdægurs



Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

DALVEGUR 24-26, 
201 KÓPAVOGUR
Fjárfestingatækifæri staðsett mitt í hjarta verslunar og þjónustu á Höfuðborgarsvæðinu. Til sölu er Dalvegur 24-26, 
heildareignirnar. Einstaklega vel staðsett lóð og byggingar. Heildarstærð á fasteignum 5.144 fermetrar á 9.200 fermetra 
lóð á þessum vinsæla stað. Staðsett við eina stærstu stofnbraut á landinu. Miklir möguleikar á 
uppbyggingu á svæðinu hvort sem í verslun og þjónustu.  
Möguleiki á yfirtöku á hagstæðu langtíma láni. Húsnæðið er allt í útleigu.

Brandur 
Gunnarsson
löggiltur 
fasteignasali

897 1401
brandur@fastborg.is

VERÐ
TILBOÐ



Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ

Frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir

Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla 
þjónustu og stofnæðar

Traustur verktaki með alþjóðlega vottun

BJARKARHOLT 8-20  
MOSFELLSBÆ

Vandaðar íbúðir fyrir 50 ára og eldri

Skoða má allar 

íbúðirnar á 

www.ggve
rk.is

 
Söluaðilar:
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569 7000 Lágmúla 4 miklaborg@miklaborg.is

www.105midborg. is



Stuðlaborg - nýtt í sölu
Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í fimm lyftuhúsum. Stærðir frá 58-254 fm.  
Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitingastaði og útivist.
Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, miðbæinn og borgina.
Fjöllin skarta sínu fegursta við sjóndeildarhringinn og örstutt er að skreppa í miðbæinn,  
sund eða gönguferð í Laugardalnum.

Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnisvali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar 
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og  
full loftræsing skapa góða hljóðvist. 
Gólfsíðir útsýnisgluggar í stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni yfir Sundin,  
Esjuna, Akrafjall, Snæfellsjökul og innsiglinguna í Reykjavíkurhöfn.

Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska arkitektastofa Schmidt
Hammer Lassen (SHL) hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.

Byggingaraðili er ÍAV hf.

Nánari upplýsingar um bygginguna á 105midborg.is



Opið hús, þriðjudaginn 18. júní kl. 18:00-18:30
Björt og rúmgóð 2ja herbergja 79,5fm íbúð í fallegu húsi við Sólheima, 104 
Reykjavík. Eignin skiptist í geymslu, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi, 
stofu og gott skápahol í gangi. Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson 
í síma 867-3040, kristjan@trausti.is og Einar Örn Guðmundsson í síma 823-
4969, einaro@trausti.is.  
Verð: 38,5 millj.

Jörðin Bitra í Flóahreppi er staðsett við Þjóðveg 1, u.þ.b. 15 km. austan við 
Selfoss.Húsið er með 17 gistiherbergjum og er 581 fm að stærð og stendur 
á 5 ha. lóð.  Í húsinu er stórt eldhús, borðsalur, setustofa og sameiginleg 
aðstaða fyrir gesti. Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson í síma 
867-3040, kristjan@trausti.is.
Verð: 119,9 millj.

Opið hús, miðvikudaginn 19. júní kl. 17:30-18:00 
Björt og falleg 108,5 fm. 4ra herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur. Þar 
af er 27,7 fm. bílskúr. Rúmgott herbergi í séreign til útleigu á efstu hæð. 
Suðursvalir. Samkomulag er um gæludýrahald meðal eigenda stigahússins. 
Nánari upplýsingar veitir Sólveig Regína Biard í síma 869-4879, solveig@
trausti.is Verð: 56,9 millj.

Gistiheimili í góðu einbýlishús  á tveimur hæðum auk frístandandi bílskúrs 
við Oddabraut í Þorlákshöfn. Húsið hefur fengið gott viðhald og hafa 
hitalagnir, skólp, rafmagn og vatnslagnir allar verið endurnýjaðar á síðustu 
árum. Garður hússins er í góðri rækt og er afgirtur heitur pottur, útisturta og 
grasflötur. Eignin er skráð 146,6fm. og þar af er 34fm. frístandandi bílskúr. 
Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson í síma 867-3040,  
kristjan@trausti.is. Verð: 73 millj.

Opið hús laugardaginn 15. júní kl. 13:00-13:40 
Einstaklega vönduð og falleg 6-7 herb. 180,9 – 189,2 fm raðhús sem bjóða 
upp á tvær íbúðir. Tvö bílastæði í bílakjallara fylgja hverri eign og sérgeyms-
la í sameign. Húsin afhendast fullbúin í ágúst/sept. 2019. 
Nánari uppl. veita Styrmir í s:846-6568 styrmir@trausti.is, Einar Örn í
s: 823-4969 einaro@trausti.is, Garðar K. í s: 853-9779 gardar@trausti.is, 
Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is Verð: 89,9 – 91,5 millj.

Einstakt tækifæri, fallegt og vel við haldið 61.5 fm. 4ra herbergja sumarhús 
með 5 fm geymsluskúr og 42 fm verönd.  Geymsluskúr er ekki inni í heildar 
fm. Húsið stendur á 1,8 ha. sumar-bústaðalóð sem býður upp á marga 
möguleika. Góður grasblettur er við bústaðinn, ásamt góðri malaraðkeyrslu 
að húsinu. Mjög gott berjaland. Nánari upplýsingar veitir: Gylfi Jens Gylfa-
son í síma 822-5124, gylfi@trausti.is Verð: 19,9 millj.

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS  LAUGARDAG

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG

Sólheimar 16, 104 Reykjavík

Bitra Flóahreppi - Ferðaþjónusta

Hjarðarhagi 56, 107 Reykjavík

Oddabraut - Gistiheimili, 815 Þorlákshöfn

Trilluvogur 1 – 104 Reykjavík

Háskjólabyggð 5, 
Stóra-fjalli, 311 Borgarbyggð

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Styrmir Þór  
Sævarsson
Sölufulltrúi
S: 846-6568

Garðar  
B. Sigurjónsson
Sölufulltrúi
S: 898-0255

Guðbjörg Helga  
Jóhannesdóttir
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi
S: 897-7712

Gunnar  
Þórisson
Viðskiptafræðingur, 
Sölufulltrúi
S: 692-6226 

Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi 
S: 853-9779

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

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

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

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi
S: 823-4969

Sólveig  
Regína Biard
Skjalavinnsla, 
S: 869-4879

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

NÝ TÆKIFÆRI 
VIÐ EITT FJÖLFARNASTA 
HRINGTORG Á ÍSLANDI

Ný lega Suðurlandsvegar meðfram Hveragerði mun bæði gjörbreyta 
ásýnd bæjarins og einnig opna fjölmarga nýja möguleika sem hlið 
Suðurlands með tilkomu nýs hringtorgs neðan við núliggjandi hringtorg.  

Hilmar
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

Daði
dadi@eignamidlun.is
824 9096

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR

talkni.is



Með þér alla leið

Miklaborg kynnir: Einstaka sjávarlóð við Haukanes 
í Garðabæ. Um er að ræða 1.467 fm eignarlóð 
sem stendur á einstökum stað með óhindrað 
útsýni til sjávar. Á lóðinni stendur 288 fm hús til 
niðurrifs. Teikningar af 778,2 fm húsi fylgja með. 

Um er að ræða eina glæsilegustu sjávarlóð 
höfuðborgarsvæðisins og einstakt tækifæri á að 
byggja draumahúsið alveg við sjávarkambinn. 

TILBOÐ ÓSKAST

Haukanes 24
210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir:

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veita:

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

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

Miklaborg kynnir: 555fm einbýlishús við 
Háuhlíð 16 í 105 Reykjavík.  Eignin sem hefur 
verið endurnýjuð síðustu ár á glæsilegan og 
vandaðan hátt stendur við rólega götu við 
Háuhlíðina og býður uppá stórkostlegt útsýni 

Á neðri hæð er rúmgóð tveggja herbergja íbúð. 
Glæsileg og mikið endurnýjuð eign við eina  
af betri götum Reykjavíkur.

TILBOÐ ÓSKAST

Háahlíð 16
105 Reykjavík

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is



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

Tilboð óskast í smáhýsi, staðsett 
við skólasmiðju Fjölbrautaskólans 

í Breiðholti við Hraunberg 
Um er að ræða fjögur timburhús, 16,4 m2 að grunnfleti. 
Húsin eru á mismunandi byggingarstigum og seljast hvert 
í sínu lagi.  Húsin seljast í því ástandi sem þau eru í á 
tilboðsdegi.

Húsin verða til sýnis frá þriðjudeginum 18. júní til og með 
laugardagsins 22. júní  í samráði við Benedikt í síma 696 
1115.

Húsin eru tilbúin til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja 
þau eigi síðar en 10. ágúst 2019. 

Tilboðseyðublöð eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa, 
www.rikiskaup.is og liggja frammi í afgreiðslu Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 11.00 fimmtudag-
inn 27 júní 2019 þar sem þau verða opnuð í viðurvist 
viðstaddra bjóðenda er þess óska.

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti áskilur sér rétt til að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

SMÁHÝSI TIL SÖLU

Myndin er af einu húsanna, sem eru á mismunandi byggingarstigum
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Spennandi og nýuppgerðar og nýinnréttaðar  
1-3ja herbergja íbúðir í lyftuhúsi á Kársnesinu

Með íbúðum fylgir innbyggður ísskápur,   
uppþvottavél og parket

 

Tilbúnar til afhendinagar strax

Stærðir frá 56,5 fm      Verð frá: 33,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16.júní kl. 14:00-15:00

 Hafnarbraut 11
Kársnes   -    200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veita:

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

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

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

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

- 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 4ra herbergja eignin skráð 133,1 fm
Vel skipulögð, 3 svefnherbergi
Bílskúr
Góð umgengni
Frábær staðsetning

Verð :

 54,9 millj.

Neðstaleiti 4
103 Reykjavík

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg 2ja herbergja íbúð  
á besta stað í 101

Heillandi upprunalegt eldhús 
Fallegt og mjög bjart stigahús 
Endurnýjað gott baðherbergi 
Rúmgott svefnherbergi og björt stofa 
Eignarlóð með stæðum fyrir íbúa 

Verð :

 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. júní kl. 17:30 - 18:00

Bergstaðastræti 11A 
101 Reykjavíkíbúð  302

Við erum alltaf með 
bókara á skrá

hagvangur.is


