
Starf framkvæmdastjóra          
Vísindagarða Háskóla Íslands

Vísindagarðar Háskóla Íslands eru alþjóðlegt tækni- og þekkingarsamfélag á Íslandi sem tekur virkan 
þátt í tengja saman frumkvöðla, fyrirtæki, háskóla, stofnanir og aðra hagsmunaaðila sem vinna að því 
að efla hagnýtingu rannsókna, nýsköpun og viðskiptaþróun til hagsældar og heilla fyrir land og þjóð. 
Við leitum nú að öflugum einstaklingi til að leiða starfsemina; móta og framkvæma stefnu félagsins til 
framtíðar. Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir aðila sem er víðsýnn og reynslumikill, hefur 
brennandi áhuga á nýsköpun og þróun, góða reynslu af opinberri stjórnsýslu, þekkir innviði Háskóla 
Íslands, rannsóknarumhverfi og nýsköpun á Íslandi. Viðkomandi þarf að geta unnið með teymum og 
verkefnahópum og samræmt vinnu þeirra, vera lausnamiðaður og hafa víðtæk tengsl við atvinnulíf og 
stjórnsýslu. Framkvæmdastjóri heyrir beint undir stjórn félagsins og hefur starfsstöð í Aðalbyggingu 
Háskóla Íslands.

Meðal verkefna
•  Stjórn verkefna og daglegur rekstur, þ.á m. fjármál félagsins, greiningarvinna og áætlanagerð,  
 markaðssetning og starfsmannastjórn 

•  Tengslamyndun bæði við opinbera aðila og fyrirtæki – stýrir vinnu vegna viðskiptatækifæra

•  Samningagerð - leiðir vinnu vegna fjárfestinga og umbreytinga á núverandi eignum,    
 lánamála og fjármögnunar

•  Samskipti við Háskóla Íslands, fjárfesta og hagsmunaaðila

•  Tengiliður við fræðasvið og yfirstjórn Háskólans og Reykjavíkurborg og umsjón með öllum   
 öðrum erindum sem berast félaginu innan lands og erlendis frá

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•  Yfirgripsmikil reynsla af stjórnun, sérstaklega breytingastjórnun og umbótaverkefnum

•  Þekking og reynsla af skipulagsmálum og stjórnsýslu

•  Þekking og reynsla af rekstri fasteigna, útboðum, samningagerð og framkvæmdum

•  Þekking á sviði fjármála og reksturs fyrirtækja

•  Afburðagóð skipulags- og samskiptafærni

•  Reynsla eða góð þekking á akademísku umhverfi og akademískum störfum nauðsynleg

•  Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Nánari upplýsingar veitir 
Hilmar B. Janusson, 
stjórnarformaður Vísindagarða, 
hilmar@hi.is, s: 8918770.

Umsóknarfrestur er til og með 
30. júlí 2019.

Umsókn skal fylgja ítarleg 
ferilskrá og kynningarbréf og 
senda á netfangið 
inga@attentus.is.

visindagardar.is
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Starfstækifæri fyrir iðnaðarmenn
Alcoa Fjarðaál er stærsta iðnfyrirtæki landsins og öflugur hópur iðnaðarmanna sinnir viðhaldi 
í álverinu. Við leitum nú að góðum raf- og véliðnaðarmönnum í fjölbreytt dagvinnustörf.

Við hvetjum konur sérstaklega til að sækja um störfin. Umsóknarfrestur er til og með 12. júlí 2019. 
Umsóknir eru trúnaðarmál og er þeim öllum svarað. Frekari upplýsingar veitir Jón Óli Benediktsson, 
leiðtogi viðhalds, jon.benediktsson@alcoa.com eða í síma 470 7700.
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á www.alcoa.is.

Framleiðslutæki Fjarðaáls eru að stórum hluta 
sjálfvirk og mikið um iðnstýringar.  Áhersla er lögð 
á að tryggja áreiðanleika með fyrirbyggjandi 
viðhaldi sem tekur mið af raunverulegu ástandi 
búnaðar. Fjögur teymi sinna skipulögðu viðhaldi 
í dagvinnu, sérhæft greiningarteymi fylgist með 
ástandi búnaðar og miðlæg viðhaldsvakt bregst 
við bilunum allan sólarhringinn. Iðnaðarmenn 
vinna náið með framleiðslustarfsfólki, skipu- 
leggjendum viðhalds og öðrum sérfræðingum.

Hvers vegna að velja starf hjá Alcoa Fjarðaáli?
Góð laun og fjölskylduvænn vinnutími. 
Tækifæri til starfsþróunar í gegnum þjálfun, fræðslu 
og fjölbreytta starfsreynslu.
Ýmis fríðindi á borð við akstur til og frá vinnu, gott 
mötuneyti, heilsugæslu og velferðarþjónustu.
Fjarðaál er vinnustaður þar sem komið er fram við alla 
af vinsemd og virðingu. 
Heilsa og öryggi starfsfólks eru ávallt forgangsmál. 
Við trúum því að samhent teymi ólíkra einstaklinga séu 
lykillinn að árangri. Við erum framsækin í jafnréttismálum 
og viljum fjölga konum í hópi iðnaðarmanna.

•
•

•

•

•
• 

kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

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

Hjá leikskólum Kópavogs er óskað eftir
matráð, matreiðslumanni,  leikskólakennurum,
deildarstjórum, sérkennurum, þroskaþjálfa, sér-
kennslustjóra og aðstoðarleikskólastjóra.

Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir for-
stöðumanni frístunda, smíðakennara, starfsfólki
í félagsmiðstöðvar, frístundaleiðbeinendum og
deildarstjóra sérúrræða.

Á velferðarsviði er óskað eftir starfsfólki í 
stuðningsþjónustu og á hæfingarstöð sem og
þroskaþjálfa í þjónustuíbúðir.

Menningarhúsin óska eftir verkefnastjóra í 
tímabundið starf.

Á Sólheimum í Grímsnesi búa að jafnaði yfir eitthundrað manns og eru starfsmenn Sólheima um fimmtíu 
talsins. Hlutverk Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggt á kristnum gildum og hugmyndum mann-
speki, sem veitir íbúum tækifæri til að vaxa, þroskast og vera virkur þátttakandi. Starfsemi Sólheima og 
aðstaða er sniðin að því að þjóna fólki með þroskahömlun sem býr yfir starfsgetu. 
Gildi Sólheima eru; kærleikur, fagmennska, sköpunargleði og virðing.

Staða forstöðumanns Garðyrkjustöðvarinnar Sunnu
Sólheimasetur ses. óskar eftir að ráða forstöðumann Garðyrkjustöðvarinnar Sunnu á Sólheimum í Grímsnesi. Um er að 
ræða spennandi framtíðarstarf í gróðurhúsi þar sem öll ræktun er lífræn. Þetta er starf fyrir kraftmikinn og hugmyndaríkan 
einstakling með hugsjón fyrir lífrænni ræktun og sjálfbærni. Forstöðumaður hefur umsjón með og ber ábyrgð á daglegum 
rekstri. Leiguhúsnæði er í boði og æskilegt að viðkomandi hafa fasta búsetu á staðnum eða búi í grennd við Sólheima. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Jón Þröstur Ólafsson, forstöðumaður Sunnu, í síma 855 6060 eða á netfangið  
sunna@solheimar.is, eða Kristín B. Albertsdóttir, framkvæmdastjóri í síma 866 8696 eða á netfangið kba@solheimar.is  

Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí 2019 og skulu umsóknir berast rafrænt til launa- og mannauðsfulltrúa á netfangið; 
jon.johannsson@solheimar.is. Nauðsynlegt er að umsókn fylgi ferilskrá og kynningarbréf.

Helstu verkefni og ábyrgð;
• Ber ábyrgð á lífrænni ræktun matjurta, skipulagi og  

framkvæmd
• Hefur umsjón með verklagi starfsmanna, framþróun þeirra 

og fræðslu
• Hefur eftirlit með ástandi gróðurhúsa og tækja
• Annast viðbrögð við meindýrum og sjúkdómum sem kunna 

að herja á plöntur
• Hefur umsjón með umhverfisþáttum, öryggismálum,  

lýsingu, hitastigi, vökvun og áburðargjöf
• Kemur að gerð fjárhagsáætlunar fyrir garðyrkjustöðina og 

eftirfylgni hennar 
 

Menntunar- og hæfniskröfur;
• Garðyrkjumenntun er áskilin
• Þekking og reynsla í lífrænni ræktun er æskileg
• Marktæk þekking og reynsla í jarðvegsræktun, áburðagjöf, 

leyfilegum áburðarefnum í lífrænni ræktun og viðbrögðum 
við meindýrum og sjúkdómum í lífrænni ræktun

• Góð samskiptafærni og hæfni til að stjórna og leiðbeina 
öðrum í starfi

• Framsýni og hugmyndaauðgi ásamt krafti til að hrinda nýjum 
hugmyndum í framkvæmd

• Metnaður til að ná árangri í starfi
• Jákvæðni og áhugi á að starfa í anda gilda Sólheima
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Svið lagalegs eftirlits og vettvangsathugana vinnur þvert á önnur eftirlitssvið Fjármálaeftirlitsins. Á sviðinu starfar öflugur hópur lögfræðinga í lagalegu eftirliti að fjölbreyttum verkefnum er varða eftirlit með fjármálafyrirtækjum, vátryggingafélögum, lífeyrissjóðum og öðrum eftirlitsskyldum aðilum á fjármálamarkaði. Verkefni eru einkum tengd starfsleyfum, virkum eignarhlutum, aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, hæfismötum, starfsemi yfir landamæri, samrunum og veitingu umsagna um samþykktir og reglur lífeyrissjóða. Auk þess kemur lagalegt eftirlit að margvíslegum lagalegum álitamálum tengdum starfsemi eftirlitsskyldra aðila og tekur þátt í vinnu við setningu laga, reglna og tilmæla.Leitað er að lögfræðingi sem hefur reynslu af eftirliti eða störfum á fjármálamarkaði og býr yfir góðri samskiptahæfni. 
Starfssvið• Lagalegt eftirlit með eftirlitsskyldum aðilum• Lögfræðiráðgjöf í álitamálum tengdum starfsemi eftirlitsskyldra aðila til annarra sviða• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
Menntunar- og hæfnikröfur• Meistara- eða embættispróf í lögfræði• Þekking á stjórnsýslurétti og löggjöf á fjármálamarkaði• Reynsla af eftirlitsstörfum eða störfum tengdum fjármálamarkaði• Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar er æskileg • Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum• Frumkvæði, öguð vinnubrögð, ábyrgð, sjálfstæði og metnaður í starfi• Hæfni til að tjá sig og miðla upplýsingum í ræðu og        riti á íslensku og ensku

LÖGFRÆÐINGUR Í 
LAGALEGU EFTIRLITI 

  Þekkir þú löggjöf á 
fjármálamarkaði?

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Frekari upplýsingar veita Linda Kolbrún Björgvinsdóttir, forstöðumaður lagalegs eftirlits (linda@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson, mannauðsstjóri (arni@fme.is).Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 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.

Aðstoð á tannlæknastofu
Tannlæknastofa í Reykjavík óskar eftir tanntækni eða að-
stoðarmannesku á tannlæknastofu. Um er að ræða 80-100% 
starf. Á stofunni er einungis unnið við tannréttingar. Starfs-
svið er öll almenn aðstoð við tannlæknastól, sótthreinsun og 
fleira. Færni í mannlegum samskiptum, góð íslenskukunn-
átta og almenn tölvukunnátta nauðsynleg. Um framtíðar-
starf er að ræða. Umsóknir og ferilskrá sendist á netfangið 
solveig@tannrettingastofan.is fyrir 5.júlí nk.

U M S Ó K N I R :
C A PAC E N T. I S

Isavia leitar að öflugum og reyndum leiðtoga til að stýra fjármálasviði 
fyrirtækisins. Starfið er bæði umfangsmikið og krefjandi og hentar 
einstaklingi sem býr yfir færni á sviði fjármálastjórnunar og samskipta. 
Gerð er krafa um háskólapróf á sviði, fjármála, verkfræði, viðskipta-
fræði eða sambærilegu. Framkvæmdastjóri fjármálasviðs er hluti 
 af framkvæmdastjórn, vinnur náið með forstjóra og framkvæmda- 
stjórn að því að framfylgja stefnu og ná rekstrarmarkmiðum félagsins.

Umsjón með ráðningu hefur Capacent. Konur jafnt sem karlar eru hvött 
til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veita Hilmar Garðar Hjaltason, hilmar.hjaltason@
capacent.is, og Auður Bjarnadóttir, audur.bjarnadottir@capacent.is.

Meðal verkefna framkvæmdastjóra eru
• Dagleg stjórnun og rekstur sviðsins
• Reikningshald og uppgjör fyrir samstæðu 
• Fjármögnun og áhættu- og lausafjárstýring
• Umsjón með greiningum og 
  rekstrarupplýsingum
• Miðlæg innkaupaþjónusta
• Áætlanagerð og kostnaðareftirlit

F R A M K V Æ M D A S T J Ó R I  F J Á R M Á L A S V I Ð S

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 ?

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 4 .  J Ú L Í

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.

Kennari í málmtæknigreinum
Borgarholtsskóli

Laus er til umsóknar 100% staða kennara í  
málmtæknigreinum við Borgarholtsskóla á haustönn 2019. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og fjármálaráðherra 
og stofnanasamningi Borgarholtsskóla.

Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um 
skólann og starfsemi hans. 

Umsækjandi þarf að hafa iðnmeistararéttindi í greininni og 
kennsluréttindi. Upplýsingar um starfið veitir Aðalsteinn 
Ómarsson, deildarstjóri, adalsteinn@bhs.is; sími: 856-1714.

Skriflegar umsóknir ásamt prófskírteinum, sakavottorði og 
upplýsingum um fyrri störf sendist í tölvupósti til  
Ársæls Guðmundssonar, skólameistara, arsaell@bhs.is.

Ráðið verður í stöðuna frá 16. ágúst 2019.  

Umsóknarfrestur er til 17. júlí 2019. 



Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201906/1311
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201906/1310
Starfsmenn ÁTVR, Vínbúðin Höfuðborgarsv. 201906/1309
Félagsráðgjafi Fangelsismálastofnun ríkisins Eyrarbakki 201906/1308
Lögfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201906/1307
Aðstoðarmatráður Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201906/1306
Kennari í málmtæknigreinum Borgarholtsskóli Reykjavík 201906/1305
Lyfjatæknir Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201906/1304
Deildarlæknir Landspítali, augnlækningar Reykjavík 201906/1303
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201906/1302
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, bráðamóttaka Reykjavík 201906/1301
Skrifstofumaður Landspítali, flæðisdeild Reykjavík 201906/1300
Sjúkraþjálfari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201906/1299
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201906/1298
Forstöðulæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201906/1297
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Raunvísindadeild Reykjavík 201906/1296
Háskólamenntaður starfsmaður Landspítali, skrifstofa öldrunarlækn. Reykjavík 201906/1295
Klínískir lyfjafræðingar Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201906/1294
Stuðningsfulltrúi Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201906/1293
Lögfræðingur Orkustofnun Reykjavík 201906/1292
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarás 201906/1291
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra Sauðárkrókur 201906/1290
Kennari í rafvirkjun Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201906/1289
Líffræðingur/lífeindafræðingur Tilraunastöð HÍ að Keldum Reykjavík 201906/1288
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201906/1287
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201906/1286
Starfsmenn við aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201906/1285
Verkefnastjóri Endurmenntun Háskóla Íslands Reykjavík 201906/1284
Þjónustufulltrúi Endurmenntun Háskóla Íslands Reykjavík 201906/1283
Sérkennari Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201906/1282
Prestur í Breiðholtsprestakall Biskupsembættið Reykjavík 201906/1281

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

Stöðu kennsluráðgjafa í grunnskólum 
Leitað er að ráðgjafa í sérkennslu og almennri kennslu. 
Krafist er menntunar á sviði sérkennslu auk almennra  
kennsluréttinda og farsællar reynslu af kennslu/sér-
kennslu í grunnskóla. Reynsla af kennsluráðgjöf er æski-
leg, auk réttinda á helstu greiningartæki sem notuð eru til 
að greina námserfiðleika nemenda í grunnskólum. Um er 
að ræða 50 - 100% starf.

Skólaþjónustan veitir tíu leik- og grunnskólum á svæðinu 
lögbundna sérfræðiþjónustu.  
Við stofnunina starfar öflug liðsheild sérfræðinga sem 
samanstendur af forstöðu manni, kennsluráðgjafa, leik-
skólaráðgjafa, náms- og starfsráðgjafa og sálfræðingi. 
Sérfræðingar skólaþjónustu nnar eiga í nánu og góðu 
samstarfi við starfsfólk félagsþjónustunnar með heildar-
hagsmuni barna og unglinga að leiðarljósi. 

Leitað er að áhugasömum og jákvæðum einstaklingum 
sem búa yfir afbragðsgóðri samskiptahæfni, sjálfstæði í 
vinnubrögðum og sveigjanleika og frumkvæði í starfi.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands 
vegna starfsmanna á skólaskrifstofum.

Umsóknarfrestur er til 15. júlí nk., en viðkomandi þurfa að 
geta hafið störf sem fyrst.  
Umsóknir ásamt náms- og starfsferilsskrám berist á net-
fangið skolamal@skolamal.is, eða í pósti á Skólaþjónusta 
Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu, b.t. Eddu G.  
Antonsdóttur forstöðumanns, Austurvegi 4, 860, Hvols-
velli. Nánari upplýsingar veita Edda í netfanginu  
edda@skolamal.is eða í síma 862-7522 og Lilja Einarsdóttir 
formaður stjórnar Byggðasamlags um félags- og skóla-
þjónustu í netfanginu lilja@hvolsvollur.is eða í  
síma 863-8282.

SKÓLAÞJÓNUSTA RANGÁRVALLA- 
OG VESTUR – SKAFTAFELLSSÝSLU, 

HVOLSVELLI, AUGLÝSIR EFTIRFARANDI 
STÖRF LAUS TIL UMSÓKNAR:

Móttökuritari
Tannlæknastofa í Reykjavík óskar eftir móttökuritara í 80% 
starf. Starfssvið er símsvörun, almenn afgreiðsla og ritara-
störf. Færni í mannlegum samskiptum, góð íslenskukunnátta 
í ræðu og riti og góð almenn tölvukunnátta nauðsynleg. 
Um framtíðarstarf er að ræða. 

Umsóknir og ferilskrá sendist á netfangið 
solveig@tannrettingastofan.is fyrir 5.júlí nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Húsfélagið Gimli, Miðleiti 5-7, óskar eftir að ráða húsvörð til starfa

Starfssvið
• Ræsting á bílageymslu og öllum öðrum 

sameiginlegum rýmum hússins samkvæmt 
starfslýsingu

• Umhirða lóðar hússins

• Húsvörður sér um allt minniháttar viðhald

• Húsvörður hefur umsjón með tæknikerfum 
hússins, s.s. lyftum, loftræstikerfum, rafkerfum, 
brunakerfum o.fl.

•  Húsvörður skal aðstoða íbúa

Hæfniskröfur
• Handlaginn og lipur í samskiptum

• Reglusamur og samviskusamur

• Þjónustulundaður og reyklaus

• Tali skýra og góða íslensku

Nánari upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir,  
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Starfið hentar vel samhentum hjónum á aldrinum 45 – 60 ára. Íbúar hússins eru 55 ára og eldri. Húsvörður fær til afnota húsvarðaríbúð.

Ritarar, gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Verkefnastjóri byggingaframkvæmda

Helstu verkefni
• Fagleg og fjárhagsleg yfirumsjón með 

byggingaframkvæmdum

• Undirbúningur og stjórnun verkefna

• Hönnunarrýni og samræming

• Áætlunargerð og eftirfylgni

• Kostnaðareftirlit

Menntun og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun á sviði byggingaverkfræði  

eða tæknifræði kostur

• Reynsla af verkefnastjórnun 
byggingaframkvæmda kostur

• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

• Lipurð og góð hæfni í mannlegum samskiptum

• Góð kunnátta í íslensku og ensku

Nánari upplýsingar veita:

Sverrir Briem – sverrir@hagvangur.is

Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir – yrsa@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Sjóðir í stýringu hjá GAMMA Capital Management sem eru með umfangsmikil byggingaverkefni í 
framkvæmd óska eftir að ráða framsækinn verkefnastjóra byggingaframkvæmda.

Starfið felur í sér ábyrgð á fjölbreyttum og spennandi verkefnum sem eru framundan hjá sjóðum GAMMA 
og tengdum félögum.

GAMMA Capital Management hf. er fjármálafyrirtæki sem býður upp á fjölbreytt úrval sjóða,    
fjárfestingarráðgjöf og stýringu á fjármálagerningum.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Upplýsingar veita: 
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is  
Rannveig Jóna Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til 15. júlí. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um 
starfið. Umsókn um starfið þarf að fylgja kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
veittur fyrir hæfi viðkomandi í starfið. 

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamninga ríkisins við 
viðkomandi stéttarfélag. 

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

SKJALASTJÓRI – BISKUPSSTOFA
Biskup Íslands óskar eftir að ráða skjalastjóra. Starfið heyrir undir embætti biskups Íslands. Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri 
Biskupsstofu. Um er að ræða fullt starf. Æskilegt væri að viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Skjalasafn embættis biskups Íslands, kirkjuráðs, 

kirkjugarðaráðs og annarra kirkjulegra aðila sem 
njóta þjónustu Biskupsstofu hvað varðar 
skjalamál

• Söfnun, móttaka, skráning, varðveisla og miðlun 
skjala Biskupsstofu 

• Þróun skjalastefnu og verklags við skjalastjórn

• Svörun fyrirspurna og upplýsingaleit

• Umsjón, uppbygging og þróun rafræns 
skjalastjórnunarkerfis Biskupsstofu

•  Umsjón og ábyrgð á varðveislu eldri skjala, skil 
til Þjóðskjalasafns, gerð skjalavistunaráætlunar 
og framkvæmd hennar

• Fræðsla, ráðgjöf og stuðningur á sviði 
skjalamála og skjalakerfis við stjórnendur og 
starfsmenn á Biskupsstofu 

• Umsjón með bókasafni Biskupsstofu, útlánum, 
skráningu og innkaupum bóka

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði upplýsinga- og 

skjalastjórnar 

• Þekking og reynsla af skjalastjórn 

• Þekking og  reynsla af opinberri stjórnsýslu er 
æskileg

• Mjög góð almenn tölvuþekking, færni og vilji til 
að tileinka sér nýjungar. 

• Mjög góð íslenskukunnátta og færni í erlendum 
málum, í ræðu og riti 

• Geta til að vinna undir miklu álagi 

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum, háttvísi 
og lipurð

• Skipulagshæfni, nákvæmni og fagmannleg 
vinnubrögð 

• Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði

Biskupsstofa er embættisskrifstofa biskups Íslands, þar sem annast er um starfsmannahald vegna presta 
þjóðkirkjunnar og stuðningur veittur í starfsmannamálum í sóknum, stofnunum og prófastsdæmum. 

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

Starfsmannastefnu Þjóðkirkjunnar má lesa á kirkjan.is

Ertu að leita að sérfræðingi?

hagvangur.is
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Tækniskólinn leitar að tækjaverði. 
Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu 
Tækniskólans www.tskoli.is    

umsjón, viðhald, smíði og aðstoð

Tækjavörður

Sjúkraþjálfunarstöðin ehf.
Þverholti 18 óskar eftir starfsmanni í 100% starf eða í  
hlutastarf.  Starfið felst í móttöku, aðstoð við sjúkraþjálfara 
og almennum þrifum. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf fyrir 15. ágúst.
Umsóknarfrestur er til 10 júlí. Áhugasamir sendi umsókn á 
netfangið sjukrathjalfunarstodin@ heimsnet.is

Norræna húsið í Reykjavík óskar eftir að 
ráða verkefnisstjóra með áherslu á sam-
félag og sjálfbærni, menningu og listir.

Norræna húsið í Reykjavík tók til starfa árið 1968 en 
húsið teiknaði finnski arkitektinn Alvar Aalto. Fjölbreytt 
menningarstarfsemi fer fram í Norræna húsinu, t.d. 
sýningar af ýmsu tagi, rekstur bókasafns, hljómleikar 
og sviðslist. Auk þess tekur húsið virkan þátt í norrænni 
þjóðfélagsumræðu með málþingum og ráðstefnum. 
Norræna húsið starfrækir skrifstofu umhverfisverð-
launa Norðurlandaráðs og kemur með norrænt sjónar-
horn í landsmálaumræðuna með miðlunarverkefninu 
Norðurlönd í fókus. 

Við auglýsum eftir reyndum verkefnisstjóra til þess að 
hafa umsjón með verkefnum Norðurlanda í fókus og 
umsýslu með umhverfisverðlaunum Norðurlandaráðs.  
Þá sér verkefnisstjórinn um undirbúning ýmissa lista- og 
menningarverkefna í Norræna húsinu. Vinnustaðurinn 
er Norræna húsið í Reykjavík en starfið er unnið í nánu 
samráði við samskiptasvið og deild umhverfis- og loft-
slagsmála á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar í 
Kaupmannahöfn.

Kröfur sem þú þarft að uppfylla:
• Tilhlýðileg háskólamenntun.
• Reynsla af samskiptastarfi, einkum pólitískum  

samskiptum.
• Þekking á umhverfis- og sjálfbærnimálum.
• Reynsla af stjórnsýslustörfum, helst í alþjóðlegum 

samskiptum og reynsla af stjórnun stærri verkefna.
• Góð kunnátta í íslensku auk ensku og einu  

skandinavísku málanna.

Auk þess ertu:
• Áhugasöm/samur um að fjalla um samfélagsmál sem 

eru í deiglunni með menningu og listum.
• Lipur í samskiptum og lausnamiðuð/aður.
• Skipulögð/lagður og getur unnið sjálfstætt.

Um er að ræða fullt starf í fjögur ár með möguleika á 
framlengingu í fjögur ár til viðbótar samkvæmt reglum 
Norrænu ráðherranefndarinnar.  
Upplýsingar um Norræna húsið er að finna á vefsíðunni 
www.norraenahusid.is.

Nánari upplýsingar veitir Þórunn Stefánsdóttir 
fjármálastjóri á netfanginu thorunnst@nordichouse.is 
eða í síma +3545517030.

Hægt er að sækja um starfið á heimasíðu Norrænu 
ráðherranefndarinnar www.norden.org (Störf) 
eigi síðar en 15. júlí 2019.

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir

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

Þarftu að ráða
starfsmann?

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



Suzuki Þjónustan • Skeifunni 17 • 108 Reykjavík • 568 5100

STARFSMAÐUR ÓSKAST Á 
MÓTORHJÓLAVERKSTÆÐI SUZUKI

Leitum að vinnusömum, jákvæðum og metnaðar-
fullum einstakling á Mótorhjólaverkstæði Suzuki. 

Hæfniskröfur: almennur áhugi og þekking á 
mótorhjólum, utanborðsmóturum og fjórhjólum 
eða reynsla sem nýtist í starfi. 

Um er að ræða fullt starf og óskað er eftir því að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá fyrir 12. júlí á 
netfangið stefan@suzuki.is 

Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi til að bætast í hóp öflugra starfsmanna í heildsölu 
fyrirtækisins. Lögð er áhersla á jákvætt hugarfar og metnað við að veita framúrskarandi þjónustu. 
Starfið felst aðallega í þjónustu og sölu til rafvirkja, rafverktaka, byggingaraðila og hönnuða.

Hæfnikröfur:
• Iðn- eða tæknimenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á rafmagnsvörum og lýsingarbúnaði
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Stundvísi

Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára koma til greina og þarf viðkomandi að hafa hreint 
sakarvottorð. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á atvinna@rafkaup.is fyrir 6. júlí 2019.

Rafkaup er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á lömpum, lampa- 

búnaði og rafmagnsvörum. Markmið félagsins er að vera ávallt í fremstu röð varðandi 

þjónustu til viðskiptavina sinna og markaðssetningu á þeirri vöru sem fyrirtækið selur. 

Sölumaður í fagverslun 

• Gott skipulag
• Gott vald á íslensku og ensku
• Kurteisi
• Snyrtimennska

Afgreiðsla í Vínbúðum á höfuðborgarsvæðinu
Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingum sem eru tilbúnir að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

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

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

Starfshlutfall er 100%. 

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.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  

Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

Skemmtilegt vinnuumhverfi 
fyrir tvítuga og eldri

Líf og fjör  
í vinnunni



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

Framkvæmdastjóri  
endurhæfingarsviðs

Laus er til umsóknar staða framkvæmdastjóra endurhæf-
ingarsviðs á Reykjalundi endurhæfingarmiðstöð SÍBS.   
Um er að ræða 100% stöðu sem veitist frá 1. september 2019.

Framkvæmdastjóri endurhæfingarsviðs heyrir undir forstjóra 
og situr í framkvæmdastjórn.  Hann ber ábyrgð á starfsemi 
sviðsins og meðferðarteyma sem því tilheyra, skipuleggur og 
samhæfir faglegt meðferðarstarf, mönnun teyma og tryggir 
framgang markmiða, stefnu og sýn Reykjalundar.

Hæfniskröfur

• Íslenskt starfsleyfi á sviði heilbrigðisvísinda
• Menntun á sviði stjórnunar og rekstrar
• Þekking á rekstri heilbrigðisstofnana
• Þekking og reynsla af þverfaglegri teymisvinnu
• Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla
• Þekking og reynsla af mannauðsmálum
• Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Umsókn skal fylgja staðfestar upplýsingar um nám, fyrri störf 
og reynslu af stjórnunarstörfum.

Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2019.

Upplýsingar um starfið veita Birgir Gunnarsson forstjóri – 
birgir@reykjalundur.is – sími 585-2140 og Guðbjörg Gunnars-
dóttir mannauðsstjóri – gudbjorg@reykjalundur.is 

Umsókn skal skilað til Birgis Gunnarssonar forstjóra Reykja-
lundar - birgir@reykjalundur.is 

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á  
www.reykjalundur.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.  
Framlengdur umsóknarfrestur er til og með 8. júlí 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

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

FAST
Ráðningar

wwwwwwwwwwww..ffffaaassssttttrraaaadddnnnniiiinnnngggaaarrr..iiiisss

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

VIÐ VILJUM VINNA MEÐ ÞÉR

Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða löggiltan fasteignasala eða nema til löggildingar fasteignasala til starfa.
Vaxandi fasteignasala í léttu og skemmtilegu starfsumhverfi. Góðir tekjumöguleikar.

Reynsla af sölu fasteigna nauðsynleg.

Fáið frekari upplýsingar hjá Kristjáni Baldurssyni í síma 867-3040 eða kristjan@trausti.is

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

 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

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

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

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

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

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

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

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.
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RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

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

PIPAR\TBW
A • SÍA

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

Upplýsingar veitir Þórður í síma 575 0000 eða thk@sindri.is 

Umsóknum skal skilað fyrir 15. júlí nk. 

PASSAR ÞÚ Í HÓPINN?

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla, verkfæra og vinnufatnaðar. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 og er hluti af Johan Rönning hf. Hjá félaginu starfa yfir 125 starfsmenn í Reykjavík, 
Kópavogi, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi, Grundartanga og á Akureyri. Johan Rönning hefur 9 ár í röð
verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið nafnbótina Fyrirtæki ársins síðastliðin 7 ár.

Reykjavík Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður

Skútuvogur 1 Viðarhöfði 6 Smiðjuvegur 1 Bæjarhraun 12
Sími 575 0000 Sími 575 0060 Sími 567 6000 Sími 575 0040

SINDRI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA

STARFSMANN Í HAFNARFIRÐI

Hæfniskröfur  

• Jákvæðni og góð þjónustulund
• Frumkvæði og metnaður til að 
   ná árangri í starfi
• Reynsla er kostur
• Stundvísi og heiðarleiki

STARFSMAÐUR Í HAFNARFIRÐI
Starfslýsing 

• Afgreiðsla
• Vörumóttaka og frágangur
• Tiltekt á pöntunum
• Önnur tilfallandi störf

Sindri óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna afgreiðslu og lagerstarfi. 
Leitað er að röskum einstaklingi með ríka þjónustulund.
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi.



ÓSKAST TIL LEIGU

Bílskúr óskast til leigu í  
póstnúmeri 101, 107 eða 200 

Íslandspóstur ohf. óskar eftir að taka á leigu bílskúr í 
póstnúmeri 101, 107 eða 200.

Bílskúr þarf að vera með rafdrifinni bílskúrshurð,  
hita og rafmagni.

Leigutíminn er frá 22. júlí 2019 til 31. ágúst 2021.

Tilboðum um mánaðarlegt leiguverð, með upplýsingum 
um nafn og heimilsfang, netfang og símanúmer leigu-
sala, ásamt staðsetningu og stærð bílskúrs skal skila til 
Ríkiskaupa fyrir 15. júlí 2019.

Ekki verður haldinn formlegur opnunarfundur á tilboðum 
heldur þeim eingöngu veitt viðtaka.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is

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

 

 
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar hjá Tækniskólanum

   Kennari í dönsku

   Kennari í spænsku

   Kennari í rafvirkjun

Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu Tækniskólans 
www.tskoli.is

Byrjaðu hjá okkur 
og breyttu heiminum

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá

Þjóðlenda – breytt mörk 
sveitarfélagsins. Breyting á aðal- 

Nýtt deiliskipulag fyrir Leiðarenda.   
Á fundi skipulags- og byggingarráðs 

afnar arðar ann  n   ar 
eftirfarandi bókun gerð: Lögð fram tillaga að 
skipulagslýsingu fyrir breytingu á 
aðalskipulagi afnar arðar  ðlen a  
breytt mörk sveitarfélagsins og einnig fyrir 
nýtt eiliskipulag við Leiðaren a   stað ess 
að vinna tv r lýsingar eru r sameinaðar  
eina lýsingu  samr mi við gr    
skipulagsreglugerð nr   

kipulags- og byggingarráð sa ykkir 
framlögð drög að skipulagslýsingu og að 
málsmeðferðin erði  samr mi ið gr  
skipulagslaga nr   og sar erindinu 
til staðfestingar  b arst órn  arst órn 

afnar arðar sam ykkti framlagða lýsingu á 
fundi s num ann  n  

egar inna ið tillögu að breytingu á 
aðalskipulagi og ið gerð nýs deiliskipulags 
skal s eitarst órn taka saman lýsingu á 
skipulags erkefninu ar sem fram kemur 

aða á erslur s eitarst órn a  ið 
skipulagsgerðina og upplýsingar um 
forsendur og fyrirligg andi stefnu og 
fyrir ugað skipulagsferli  s o sem um 
kynningu og samráð ið skipulagsgerðina 
gagn art b um s eitarf lagsins og öðrum 

agsmunaaðilum

Lýsinguna má nálgast á afnar ordur is 
og skal skri egum ábendingum skilað á 
netfangið: berglindg afnar ordur is eigi 
s ðar en  ág st  

m er s- og skipulags ónusta afnar arðar

AUGLÝSING UM
SKIPULAGSLÝSINGU

585 5500
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Störf í boði hjá Reykjanesbæ

Aðstoðarmaður bæjarstjóra
Reykjanesbær auglýsir starf aðstoðarmanns bæjarstjóra laust til umsóknar. Leitað 

er að einstaklingi sem býr yfir frumkvæði og metnaði til að ná árangri í starfi. 

Teymishugsun, samstarfsvilji, lipurð og hæfni í samskiptum einkenna aðstoðarmann 

bæjarstjóra ásamt skipulagshæfileikum, sveigjanleika og víðsýni.

Starf aðstoðarmanns felur í sér að aðstoða bæjarstjóra við dagleg verkefni. 
Aðstoðarmaður undirbýr fundi og viðburði sem bæjarstjóri tekur þátt í sem og ýmis 
verkefni og samskipti. Aðstoðarmaður tekur á móti og greinir ýmis erindi sem berast 
bæjarstjóra og kemur í réttan farveg.

Vinnutími aðstoðarmanns er sveigjanlegur og búast má við tímabundnum sveiflum í álagi.

Starfssvið:

Vinna að samhæfingu og eftirfylgni 
verkefna sem bæjarstjóri felur honum.
Fylgja eftir stefnumótun 
Reykjanesbæjar og verkefnum.
Aðstoða við ritun bréfa, greinargerða 
og ávarpa.
Umsjón með dagbók bæjarstjóra og 
bókun funda og viðburða.
Svarar fyrirspurnum um málefni sem 
bæjarstjóri felur viðkomandi.
Vinnur að samhæfingu og eftirfylgni 
verkefna sem bæjarstjóri felur honum.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun verkefna æskileg.
Þekking og reynsla af starfsumhverfi 
sveitarfélaga og opinberri stjórnsýslu.
Mjög góð tölvukunnátta.
Góð íslensku- og enskukunnátta og 
geta til að tjá sig í ræðu og riti. 

Lýðheilsufræðingur
Reykjanesbær auglýsir starf lýðheilsufræðings laust til umsóknar. 

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir frumkvæði og metnaði til að ná árangri í starfi. 

Teymishugsun, samstarfsvilji, lipurð og hæfni í samskiptum einkenna lýðheilsufræðing 

ásamt skipulagshæfileikum, sveigjanleika og víðsýni.

Lýðheilsufræðingur sinnir verkefnum á sviði forvarna og lýðheilsumála hjá Reykjanesbæ 
og vinnur að uppbyggingu heilsueflandi samfélags í samræmi við lýðheilsustefnu. 
Hlutverk lýðheilsufræðings er að vinna að forvarnarmálum í sinni breiðustu mynd í góðu 
samstarfi við aðra starfsmenn, svo sem íþrótta-og tómstundafulltrúa. 

Starfssvið:

Stýrir innleiðingu lýðheilsu- og 
forvarnarstefnu.
Heldur utan um tölfræðileg gögn 
á sviði lýðheilsumála í samtarfi við 
hagdeild. 
Vinnur með hagsmunaaðilum á sviði 
heilsueflingar, bæði innan og utan 
starfsemi Reykjanesbæjar. 
Ber ábyrgð á upplýsingagjöf og 
hvatningu til íbúa
Ber ábyrgð á gerð starfsáætlunar fyrir 
sín verkefni í samstarfi við sviðsstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun í lýðheilsufræðum. 
Reynsla af stjórnun lýðheilsuverkefna 
æskileg.
Þekking og reynsla af starfsumhverfi 
sveitarfélaga og opinberri stjórnsýslu.
Mjög góð tölvukunnátta.
Góð kunnátta í íslensku og ensku og 
geta til að tjá sig í ræðu og riti.

Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 8. júlí. Sótt er um á www.reykjanesbaer.is undir Laus störf. 

Umsókn fylgi starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Laun eru skv kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og stéttarfélags viðkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Kristinn Óskarsson, mannauðsstjóri Reykjanesbæjar, kristinn.oskarsson@reykjanesbaer.is eða í síma 421-6700

Fjármálastjóri
Reykjanesbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan og kraftmikinn fjármálastjóra til að 

starfa í öflugu teymi starfsmanna á fjármálaskrifstofu bæjarins.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir frumkvæði og metnaði til að ná árangri í starfi. 
Fjármálastjóri þarf að búa yfir forystuhæfni, færni í samskiptum og hafa styrk til að taka 
ákvarðanir. Þá skal viðkomandi hafa góða greiningarfærni, lausnamiðaða hugsun og geta 
unnið undir álagi.

Markmið starfs:

Að stýra fjármálaskrifstofu Reykjanesbæjar, styðja bæjarráð við framlagningu, samþykkt 
og framkvæmd fjárhagsáætlunar, gerð og kynning viðauka við fjárhagsáætlun og leiða 
umbætur og styrkingu á umgjörð fjármála Reykjanesbæjar. Þá undirbýr fjármálastjóri 
greiningar og gagnaöflun vegna undirbúnings þeirrar stefnumótunar sem unnin er undir 
forystu bæjarráðs á sviði fjármála.

Starfssvið:

Hefur yfirumsjón með undirbúningi 
stefnumótunar og þróun umbóta á sviði 
fjármála Reykjanesbæjar.
Hefur yfirumsjón með fjárreiðum 
Reykjanesbæjar og B-hluta stofnana.
Hefur yfirumsjón með starfsemi 
launadeildar, reikningshalds og 
hagdeildar.
Hefur yfirumsjón með skýrslugerð 
um fjármál og kynningu þeirra fyrir 
kjörnum fulltrúum og opinberum 
aðilum.
Hefur yfirumsjón með gerð 
fjárhagsáætlana og gerð 
viðauka í samræmi við ákvæði 
sveitarstjórnarlaga.
Hefur umsjón með rekstrareftirliti og 
þróun þess. 
Styður við stjórnendur og kjörna 
fulltrúa á sviði reksturs og fjármála.
Gerð ársreiknings.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun á sviði fjármála-, 
viðskipta-, hagfræði eða sambærileg 
menntun. Meistarapróf æskilegt. 
Þekking og reynsla af stjórnun fjármála 
skilyrði.
Góð þekking og reynsla í gerð 
reikningsskila, stjórnendaupplýsinga 
ásamt greiningu á rekstrarafkomu 
sviða.
Þekking á Navision og ferlum því 
tengdu nauðsynleg.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.

Forstöðumaður Súlunnar
Reykjanesbær auglýsir starf forstöðumanns Súlunnar. Súlan er ný skrifstofa þar 

sem ýmsir málaflokkar heyra undir m.a. atvinnumál, menningarmál, markaðs- 

og kynningarmál, ferðamál, safnamál og verkefnastjórnun. Hjá Súlunni starfa 

sérfræðingar viðkomandi málaflokka en Súlan starfar þvert á svið til að auka þjónustu 

og bæta lífskjör bæjarbúa Reykjanesbæjar og gesta þeirra. Þá er forstöðumanni ætlað 

að innleiða aðferðir verkefnastjórnunar til starfsmanna Reykjanesbæjar. 

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, frumkvæði 
og metnaði til að ná árangri í starfi. Teymishugsun, samstarfsvilji, lipurð og hæfni í 
samskiptum skulu einkenna forstöðumann ásamt skipulagshæfileikum, sveigjanleika 
og víðsýni.

Starf forstöðumanns Súlunnar felur í sér ábyrgð á stjórnun, stefnumótun og þjónustu 
þeirra stofnana sem undir Súluna heyra. Forstöðumaður er talsmaður Súlunnar og ber 
ábyrgð á því að starfsemi skrifstofunnar sé í samræmi við gildandi lög og reglugerðir.

Starfssvið:

Ber ábyrgð á innleiðingu 
verkefnastjórnunar sem 
stjórnunaraðferð í starfsemi 
Reykjanesbæjar. 
Ber ábyrgð á innleiðingu og vinnu 
með stefnumótun Reykjanesbæjar á 
verkefnasviði Súlunnar og fylgir eftir 
verkefnum. 
Ber ábyrgð á því að efla og 
samræma kynningar- og markaðsmál 
Reykjanesbæjar. 
Ber ábyrgð á framkvæmd 
þjónustusamninga Reykjanesbæjar við 
ytri aðila á verkefnasviðum Súlunnar. 
Hefur umsjón með og vinnur að gerð 
fjárhagsáætlana Súlunnar í samstarfi 
við fagnefnd og aðra starfsmenn. 
Ber ábyrgð á gerð starfsáætlunar fyrir 
þau verkefni sem heyra undir Súluna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
Menntun og reynsla á sviði 
verkefnastjórnunar er skilyrði.
Þekking og reynsla af þeim 
málaflokkum sem undir starfið heyra. 
Þekking og reynsla af starfsumhverfi 
sveitarfélaga og/eða opinberri 
stjórnsýslu.
Þekking á lögum og reglugerðum er 
varða starfsemina. 
Mjög góð tölvukunnátta.
Góð kunnátta í íslensku og ensku og 
geta til að tjá sig í ræðu og riti.
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Reykjanesbær er fjórða stærsta sveitarfélags landsins með um 19 þúsund íbúa. Hjá Reykjanesbæ starfar samhentur hópur starfsmanna 

sem hefur það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa bæjarfélagsins sé eins og best verður á kosið hverju sinni. Við bjóðum góða starfsaðstöðu, 

jákvætt andrúmslof og tækifæri til starfsþróunar.

Framtíðarsýn Reykjanesbæjar; Fjölskylduvænn bær sem þroskar og nærir hæfileika allra í gegnum öflugt skóla-, íþrótta-, og menningarstarf. 
Íbúar sinna fjölbreyttum störfum í vistvænu fjölmenningarsamfélagi sem einkennist af framsækni, virðingu og eldmóði.

Við óskum eftir að ráða til okkar öflugt fólk til að ganga til liðs við stjórnendahóp bæjarins sem býr yfir frumkvæði og metnaði til að ná árangri í 
starfi. Það sem einkennir lykilstarfsfólk Reykjanesbæjar er teymishugsun, samstarfsvilji, lipurð og hæfni í samskiptum ásamt skipulagshæfileikum, 
sveigjanleika og víðsýni.



ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Bjarkargata – Sturlugata. Gatnagerð og veitur, 
útboð nr. 14593

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

Innkaupadeild

Útboð 
vegna heildarendurskoðunar  

á aðalskipulagi Árborgar  

Hjá Sveitarfélaginu Árborg er fyrirhugað að ráðast í 
heildarendurskoðun aðalskipulags. Af því tilefni óskar 
sveitarfélagið eftir tilboðum í vinnu ráðgjafateymis með 
sérfræðiþekkingu á sviði skipulagsmála og umhverfis-
mats eins og nánar er kveðið á um í útboðsgögnum.  
Áætlað er að verkinu verði að fullu lokið í árslok 2021.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi (.pdf) með 
tölvu pósti frá og með 25. júní 2019.  Beiðnir um afhend-
ingu útboðsgagna og fyrirspurnir skulu sendar á net-
fangið utbod@arborg.is þar sem fram koma upplýsingar 
um nafn, netfang og símanúmer bjóðanda auk upplýs-
inga um tengilið.  Tilboðum skal skilað eigi síðar en 31. 
júlí 2019 kl. 11:00 á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi ehf., 
Austurvegi 1-5 á Selfossi.

Sveitarfélagið Árborg

Nýleg Faresin steypumót til sölu ásamt öllum
fylgihlutum. Lítið notuð. 40 mtr. í tvöföldun.
Möguleiki á að greiða stóran hluta kaupverðs
með útseldu trésmíða vinnuframlagi við
afmarkað nýbyggingarverkefni.
Upplýsingar í síma 660 6470 
baldur@verkefni.is

STEYPUMÓT TIL SÖLU
m

Frábært verð!
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ÚTBOÐ
FLATASKÓLI - ENDURGERÐ AUSTURLÓÐAR

Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið: Flataskóli endurgerð austurlóðar 1. áfangi.

Um er að ræða endurgerð á um það bil 2.200m2. Helstu verkliðir eru jarðvinna, 
landmótun og yfirborðsfrágangur.

Helstu magntölur eru:

Jarðvegsfyllingar: ............................................................600 m3

Landmótun, tilflutningur á jarðvegi innan lóðar: ............500 m3

Malbikun: .........................................................................800 m2

Hellulögn: ........................................................................600 m2

Tilboðum skal skila á bæjarskrifstofur Garðabæjar, Garðatorgi 7,  fyrir kl 14:00 miðvikudaginn 

17. júlí 2019 þar sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Verkinu skal skila fullbúnu til verkkaupa þann 1. október 2019.
Útboðsgögn má nálgast á vef Garðabæjar, gardabaer.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.

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

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

HVERFISGATA 33  
Heimili fasteignasala kynnir 465,6 fm 
Skrifstofu- og þjónustuhúsnæði að 
Hverfisgötu 33.  

Einstakt tækifæri á svæði sem farið 
hefur í gegnum mikla endurnýjun.  

Auðvelt aðgengi er að eigninni og 
bílastæðahús handan götunnar.

Um er að ræða 3ja hæða lyftuhús og 
rými í kjallara. Tilboð óskast 

Nánari upplýsingar veitir 
Ragnar Þorgeirsson, löggiltur fasteignasali, 
í síma 774 7373 og ragnar@heimili.isRagnar Þorgeirsson, 

löggiltur fasteignasali
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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 sunnudaginn 30. júní. klukkan 14:00-15:00. Fallegt, 
tæplega 185 fm. einbýlishús með glæsilegu og klassísku yfirbragði, þar af 
eru 170,5 fm. skráðir. Húsið er á þremur hæðum og skiptist í tvær íbúðir í 
dag. Búið er að taka húsið mikið í gegn.
Möguleiki að húsið afhendist fljótt. 

GRUNDARSTÍGUR 9, 101 RVK 93.9M

MATTHILDUR  SUNNA                                                     690 4966

OPIÐ HÚS

Sex ný iðnaðarbil með milliloftum. Bilin skilast með greinatöflu með 
vinnutengli og ídráttarrör fyrir stofnkapal frá inntaksrými komið í gólfplötu. 
Heit og köld inntök. Skólp- og regnvatnslagnir eru tengdar fráveitukerfi í 
götu. Ídráttarrör fyrir stofnlagnir frá inntaksrými komið í gólfplötu. Vsk kvöð 
á húsi.

GAGNHEIÐI 17, 800 SELFOSS 32.5M

MATTHILDUR  SUNNA                                                     690 4966

Opið hús mánudaginn 1. júlí. klukkan 17:30-18:00. Falleg 2ja 
herbergja íbúð í fallegu og vel við höldnu húsi teiknuðu af Sigvalda 
Thordarsyni. Húsið er á frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur.
Íbúðin er 61,6 fm og henni fylgir 3 fm. geymsla á sömu hæð. 

HVERFISGATA 49, 101 RVK 34.9M

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR                                      692 0149

218,8 fermetra mikið endurnýjað fallegt raðhús á þremur hæðum. Glæsilegt 
eldhús og stofur á 1.hæð, vandaðir sólpallar, fjögur herbergi og nýtt 
glæsilegt baðherbergi á annarri hæð. Möguleiki á séríbúð í kjallara. 
Bílastæði í góðri bílageymslu. Frábærlega staðsett fjölskylduhús í barnvænu 
hverfi.

DALSEL 3, 109 RVK 72.9M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON                                          663 2508

OPIÐ HÚS



 

Klyfjasel 20, 109 Reykjavík 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 2. JÚLÍ KL. 17:30-18:00

Hörðaland 20, 108 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 3. JÚLÍ KL. 17:30-18:00 

Dalsel 12, 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 1. JÚLÍ KL. 17:30-18:00

Glæsilegt, mikið endurnýjað og vandað einbýlishús með aukaíbúð 
við Klyfjasel 20, 109 Reykjavík. Aukaíbúð með sérinngangi var 
kláruð í janúar 2019. Eignin er skráð 244,2 fm. en í aukaíbúð eru 
um 30 fm. sem eru óskráðir. Stór og gróinn garður. Hestastígur er 
bakvið hús. Flest rými í húsinu hafa verið endurnýjuð á síðustu 
2 árum. Húsið var málað að utan sumar 2018. Hafið samband við 
Styrmi Þór Sævarsson löggiltan fasteignasala í síma 846-6568, 
styrmir@trausti.is eða Kristján Baldursson hdl og löggiltan 
fasteignasala í síma 867-3040, kristjan@trausti.is. Verð: 99 millj.

Falleg og mikið endurnýjuð 52,3 fm. 2ja herbergja íbúð á jarðhæð 
við Hörðaland 20, 108 Reykjavík. Íbúðin er nýlega parketlögð, 
rafmagn endurnýjað, nýr vaskur á baðherbergi. Garður með litlum 
sólpalli sem snýr til suðurs. Vel staðsett eign á eftirsóttum stað í 
Fossvoginum. Hafið samband við Styrmi Þór Sævarsson löggiltan 
fasteignasala í síma 846-6568, styrmir@trausti.is eða Kristján 
Baldursson hdl og löggiltan fasteignasala í síma 867-3040,  
kristjan@trausti.is. Íbúðin er laus strax. Verð: 34,9 millj.

Snyrtileg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð við Dalsel 12, 109 
Reykjavík. Eignin er skráð 54,7 fm. Nýtt parket er á stofu, eldhúsi 
og svefnherbergi. Helluborð, ofn, háfur í eldhúsi eru ný. Íbúðin ge-
tur losnað fljótlega. Tilvalin fyrstu kaup. Hafið samband við Styrmi 
Þór Sævarsson löggiltan fasteignasala í síma 846-6568, styrmir@
trausti.is eða Kristján Baldursson hdl og löggiltan fasteignasala í 
síma 867-3040, kristjan@trausti.is. Verð: 26,9 millj.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 
og leigumiðlari 
S: 867-3040

Styrmir Þór Sævarsson
Löggiltur fasteignasali  

S: 846-6568

LANGHOLTSVEGUR 172, 104 REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Góð 88,6 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara. Nýlega búið að gera við múr og mála 
hús og glugga. Fallegur garður og nýleg timburverönd sem er sameignleg.
Verð 38,9 m. 
Opið hús sunnudaginn 30. júní milli kl. 14:00 og 14:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 821 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs .

kraftur • traust • árangur

EINSTÖK KAUP, SÝNUM ÞEGAR ÞÉR HENTAR

Heiðarbær 7    Þingvöllum

Þetta vandaða heilsárshús á Þingvöllum er til sölu á einstaklega hagstæðu verði. 
Semja þarf fljótt. Endurbyggt og stækkað 2008. Rúmgott og fallegt 4ra herb. 83 
fm. og nefnt Móakot, í landi Heiðarbæjar. Vítt og óhindrað útsýni út á Þingvallav-
atn og fjallahringin umhverfis. Móakotsá rennur við lóðarmörkin með sínu róandi 
tónaflóði og fossanið. Uppl. veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 4     Stærð: 83 m2      

27.500.000 GERPLUSTRÆTI 17-23, 270 MOSFELLSBÆR

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Nýjar og glæsilegar 2ja til 5 herbergja fullbúnar íbúðir. Stæði í bílgeymslu fylgir 
öllum íbúðum. Afhending frá júlí.  Verð frá 39,9 m. 
Opið hús sunnudaginn 30. júní milli kl. 15:00 og 16:00
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.
is, Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

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

Verð : 12,9 millj.

Snorrastaðir 
Laugarvatn

Nánari upplýsingar veitir:  

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 30. júní kl. 13:00 – 15:00

Hringið í 861-9135 til að fá hlið opnað
Leiðarlýsing á vefnum

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4  www.miklaborg.isg

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
Lifandi starf ásamt rekstarstjórn

Art hostel og Draugasetrið óska eftir að ráða starfsmann 
í lifandi og fjölbreytt starf.
Starfið felst í að  halda utan um almennan rekstur auk 
almennra starfa.
Þekking og áhugi á ferðaþjónustu og menningarmálum 
æskileg ásamt góðri ensku-og tölvukunnátta. Íbúð er í 
boði á staðnum.  

Umsóknir: arthostel@arthostel.is 

Skrifstofustarf og bókun á Selfossi
Óskum eftir að ráða starfsmann á skrifstofu og 
í bókhaldsvinnu.
Reynsla og þekking á bókhaldi og góð tölvukunnátta 
æskileg.
Sveigjanlegt starfshlutfall.

Umsóknir:  benedikt@yutongeurobus.com

 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. 
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Með þér alla leið

.       

83,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 30. júní kl. 16:00 -16:30

Glæsileg 161 fm íbúð á 3. hæð
Stæði í lokaðri bílgeymslu
Stór stofa með opnu eldhúsi
Hjónaherbergi m sér bað- og fataherbergi
Þrjú svefnherbergi alls
Vandaðar HTH innréttingar og tæki
Fallegt fjölbýli með lyftu og 
snyrtilegri sameign

Skógarvegur 14
103 Reykjavík

.       :

69,9 millj.Verð:

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

Efri hæð og ris
Björt og falleg, mikið endurnýjuð 164,6 fm
íbúð við Hólmgarð 51 í Reykjavík 
Rúmgóð efri hæð og rishæð með stórum 
gluggum á kvistum
Þaksvalir með miklu útsýni 
Góð staðsetning
Stutt í alla þjónustu 

Hólmgarður 51
108 Reykjavík

.      

53,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 29. júní kl. 15:00 - 15:40

Einkar rúmgóð, glæsileg og björt 3ra herb. 
endaíbúð á 1. hæð í lyftuhúsi við 
Vallakór í Kópavogi 

svalir sem stækka íbúðina vel
Gott fataherbergi inn af hjónaherbergi

leikskóla, skóla og íþróttaaðstöðu og verslun

Vallakór 2C
203 Kópavogur

.      

62,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 30. júní kl. 15:30 -16:00

Rúmgóð og björt 3ja herbergja endaíbúð
á 1. hæð  -  Sérinngangur
Þvottahús innan íbúðar
Tvö baðherbergi
Fallegt útsýni 
Mjög stutt í skóla, verslanir og 
aðra þjónustu 

Maltakur 3
210 Garðabær

.       

69,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 30. júní kl. 13:00 - 13:30

Fallegt vel byggt einbýli á einni hæð
223 fm að stærð m tvöföldum bílskúr
Fallegur garður og viðarverönd m heitum 
potti 3 svefnherb, þar af hjónaherb m
sérbaðherbergi 
Stórt eldhús, björt stofa, góð lofthæð
Frábær staðsetning í Vogunum

Hvammsgata
190 Vogar

.     

52,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 29. júní kl. 16:30 - 17:00

Fallega 4ra herbergja endaíbúð á 
þriðju og efstu hæð
Mjög gott skipulag
Glæsilegt útsýni
Íbúð er skilað fullbúinni með gólfefnum
Lyfta er í húsinu
Suðvestur svalir
Rúmgott stæði í bílageymslu fylgir

Uglugata 36
270 Mosfellsbær

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

Íbúðirnar eru staðsettar í nýjasta hluta Smárans í Kópavogi

sem stutt er í þjónustu og verslanir

Íbúðum er skilað fullbúnum

Sunnusmári 16 – 22

    Verð frá: 35,4 milljónir

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ
Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 30.júní kl.14:00-15:00

Helmingur íbúða seldur

Nánari upplýsingar veitir::

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 

Nánari upplýsingar veitir::
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Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307
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Styrmir Þór Sævarsson
löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 

löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Þórdís Pála Reynisdóttir  
löggiltur fasteignasali, 
893-1319, 
thordis@lindinfasteignir.is

Útkaupstaðarbraut 1 - Eskifirði – Sími 893-1319 – www.lindinfasteignir.is

Trausti fasteignasala og Lindin fasteignir, Eskifirði kynna í samstarfi:

Hótel Eskifjörður, Strandgötu 47 Eskifirði

Spennandi atvinnutækifæri og fjárfesting 
sem fæst á mjög sanngjörnu verði.

Hótelið er nýlegt og í alla staði veglegt og vandað. Sautján 
2ja manna herbergi eru á hótelinu og er sérbaðherbergi 
með öllum herbergjum.

Hótelið er vel staðsett í miðbæ Eskifjarðar og rennur falleg á 
meðfram því. Allt umhverfi hótelsins er fallegt og snyrtilegt.
Í húsinu voru áður höfuðstöðvar Landsbankans á Austur-
landi og er fyrrverandi peningahvelfing Seðlabankans nú 
einn rammgerðasti vínkjallari landsins.

Húsið er upphaflega teiknað af Bárði Daníelssyni en Stein-
dór Hinrik Stefánsson arkitekt á Eskifirði teiknaði breytingar 
með hótelrekstur í huga.

Eskifjörður er einn af byggðakjörnum Fjarðabyggðar og í 
sveitarfélaginu er hægt að gera margt sér til afþreyingar og 
upplyftingar.

Hótelið er vel kynnt og fær góðar umsagnir og húsið stendur 
á stórri og fallegri eignarlóð.

Óskað er eftir tilboði

Nánari upplýsingar veita 
Þórdís Pála Reynisdóttir löggiltur fasteignasali, s. 893-1319, 
thordis@lindinfasteignir.is, 
Styrmir Þór Sævarsson löggiltur fasteignasali, s. 846-6569, 
styrmir@trausti.is eða Kristján Baldursson hdl. og löggiltur 
fasteignasali, s. 867-3040, kristjan@trausti.is.

Hótel Eskifjörður

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. 


