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Sérfræðingur
í gagnagreiningu
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í Upplýsingagreind.
Upplýsingagreind er deild innan Upplýsingatæknisviðs og gegnir
því hlutverki að vera drifkraur í hagnýtingu upplýsinga til
ákvörðunartöku og bættrar þjónustu við viðskiptavini bankans.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á gögnum og greiningum
þeirra og hæfni til að miðla upplýsingum innan bankans.
Helstu verkefni

Hæfni og menntun

Nánari upplýsingar

» Greining og vinnsla á gögnum

» Háskólamenntun sem
nýtist í starﬁ

Nánari upplýsingar veita
Davíð Jóhannsson, forstöðumaður Upplýsingagreindar,
davidj@landsbankinn.is
og Berglind Ingvarsdóttir
mannauðsráðgjaﬁ,
berglindi@landsbankinn.is.

» Framsetning og miðlun
upplýsinga
» Skýrslugerð innan bankans
» Þróun og innleiðing á líkönum
» Veita ráðgjöf varðandi gagnagreiningu

» Frumkvæði, fagmennska
og skipulagshæfni
» Hæfni í mannlegum
samskiptum
» Góður skilningur á upplýsingasöfnun og gagnaskilum
» Reynsla af viðskiptagreind og
fjármálastarfsemi er kostur

Umsókn merkt Sérfræðingur í gagnagreiningu fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst nk.

JAFNLAUNAVOTTUN
2019

Ritarar, gjaldkerar,
þjónustufulltrúar

hagvangur.is
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Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625
Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626
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Pipar\TBWA \ SÍA

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Finnur þú starf við þitt hæfi
hjá Kópavogsbæ?

Flataskóli
• Stuðningsfulltrúi
Hofstaðaskóli
• Leiðbeinandi á tómstundaheimili

Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf hjá Kópavogsbæ á vefsíðu okkar, kopavogur.is.
Hlökkum til að starfa með þér.

kopavogur.is

Sjálandsskóli
• Stuðningsfulltrúar
Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar
• Háskólamenntaðir leiðbeinendur
Leikskólinn Bæjarból
• Leikskólakennari

Vesturvör 32 - 200 Kópavogur

Lausar stöður í Langholtsskóla
skólaárið 2018-2019
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Kennari/þroskaþjálﬁ í sérdeild fyrir nemendur
með einhverfu
• Stuðningsfulltrúi í sérdeild fyrir nemendur
með einhverfu
Nánari upplýsingar gefur Hreiðar Sigtryggsson
skólastjóri í síma 6648280 og á
hreidar.sigtryggsson@rvkskolar.is.
Sjá einnig vef Reykjavíkurborgar:
http://reykjavik.is/laus-storf.

Við leitum að rafvirkjum,
vélvirkjum og aðstoðarmönnum
Vegna aukinna verkefna viljum við bæta við rafvirkjum,
vélvirkjum og aðstoðarmönnum á verkstæði okkar.
Íslyft & Steinbock þjónustan er búin að vera starfandi
síðan 1972. Íslyft hefur verið markaðsleiðandi í sölu á Linde
lyfturum og vöruhúsatækjum síðastliðin 20 ár.
Íslyft er m.a. með umboð fyrir Linde, John Deere, Avant,
Merlo og Combilift.

Leikskólinn Kirkjuból
• Deildarstjóri
Leikskóladeild Flataskóla
• Deildarstjóri
Fjölskyldusvið
• Stuðningur við ungan mann við nám
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

Íslyft er öruggur og skemmtilegur vinnustaður og hvetjum
við þig til að sækja um.
Umsóknir sendist á netfangið islyft@islyft.is
Framtíðarstarf hjá öruggu fyrirtæki.
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Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á lyfurum og dráttarvélum.
Íslyft ehf hefur haft mesta markaðshlutdeild í sölu á lyfturum sl. 25 ár.

Forstöðumaður á nýju heimili í Garðabæ
Fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt starf
Óskað er eftir forstöðumanni til starfa á heimili fólks með
fötlun í nýjum íbúðakjarna að Unnarbraut 2 í Garðabæ.
Um er að ræða 100% starf. Æskilegt er að viðkomandi geti
haﬁð störf hið fyrsta. Umsóknafrestur er til 19. ágúst 2019.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Skipulag á faglegu innra starﬁ og þjónustu
• Samstarf við íbúa, aðstandendur og aðra samstarfsaðila
• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri heimilisins og umsjón með
fjármálum íbúa
• Stjórnun starfsmanna og ráðningar

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

Sérfræðingar í
ráðningum

Hæfnikröfur:
• B.A. próf í þroskaþjálfafræðum eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla í sambærilegu starﬁ
• Reynsla af starfsmannahaldi og stjórnun er æskileg
• Góð samskipta- og samstarfsfærni
• Sveigjanleiki og jákvæðni
• Góð tölvukunnátta, s.s. word og excel
• Rík áhersla er lögð á hugmyndafræði og fagleg vinnubrögð

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing
Finndu þitt starf inn á

Umsækjandi þarf að geta tekið virkan þátt í innra starﬁ
félagsins og haft stefnu þess og góða starfshætti að
leiðarljósi. Starﬁð veitir tækifæri til að taka þátt í
fjölbreyttum og spennandi verkefnum í samvinnu við
góðan starfsmannahóp.
Nánari upplýsingar veitir Erna Einarsdóttir í síma 414 0500
á virkum dögum. Atvinnumsókn sendist á
erna@styrktarfelag.is. Upplýsingar um félagið má ﬁnna á
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is.

Job.is

Glæný og fersk störf í hverri viku.

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is
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Rafvirkitæknimaður
Smith & Norland vill ráða
tæknimann til starfa í
þjónustudeild fyrirtækisins.
7XEVƪ²JIPYV¯W«VZM²KIV²MVSKÀNµRYWXY£LIMQMPMWX¨ONYQSK¸²VYQ
VEJF¼RE²MEJKVIM²WPYZEVELPYXEW¯QWZ¸VYRSK¿QMW¸RRYVWX¸VJ£
ÀNµRYWXYZIVOWX¨²MSOOEV
0IMXE²IVE²V¸WOYQSKWN£PJWX¨²YQIMRWXEOPMRKMVEJZMVONEI²EE²MPEQI²
sambærilega menntunWIQZMPPXEOEWX£ZM²£LYKEZIVXWXEVJSKLIJYV
QMOMRR£LYKE£ÀNµRYWXYSKQERRPIKYQWEQWOMTXYQ
9QIVE²V¨²EKSXXJVEQX¯²EVWXEVJLN£XVEYWXYSKJVEQW¨ORYJ]VMVX¨OM£
VEJQEKRWWZM²M
Áhugasamir sendi umsókn á halldorh@sminor.is eða skili slíkri á
skrifstofu fyrirtækisins með upplýsingum um menntun og fyrri
störf fyrir 16. ágúst.
UmsóknareyðublöðQ£R£PKEWX£LIMQEW¯²YSOOEV sminor.is
YRHMVƫMTERYQ913//96 

0EYWWXȞVJLNȊ
1SWJIPPWF

*EVM²ZIV²YVQI²EPPEVYQWµORMVSKJ]VMVWTYVRMVWIQEPKN¸VXXV¼RE²EVQ£P
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/HLNVNyODNHQQDUL+HOJDUIHOOVVNyOL
6NyODOLèL/iJDIHOOVVNyOL
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*UXQQVNyODU
)UtVWXQGDUOHLèEHLQDQGL9DUPiUVNyOL
6WXèQLQJVIXOOWU~L9DUPiUVNyOL
+UHVVVNyODOLèL9DUPiUVNyOL
/HLNOLVWDUNHQQDUL9DUPiUVNyOL
ËìUyWWDPLèVW|èYDU

Markaðsfulltrúi sölu- og markaðssviðs
Toyota á Íslandi
Starfssvið:
•
•
•
•

Umsjón með viðburðum og verkefnum sem Toyota á Íslandi stendur beint eða óbeint fyrir, s.s. bílasýningum,
menningar- og íþróttaviðburðum
Vörumerkjastjórnun Toyota og Lexus, s.s. kynning nýrra bíla á markað, samskipti við Toyota Motor Europe og
umsjón með réttri framsetningu vörumerkjanna
Dagleg samskipti við utanaðkomandi aðila - t.d. í tengslum við styrkbeiðnir, myndefni,
merkingar og upplýsingar um vöru og þjónustu
9LQQVODYL¯E¥NOLQJDYHU¯OLVWDRJKYHUVN\QVXSSO¼VLQJDHIQLI\ULU7R\RWDRJ/H[XV¬VDPVWDUƪYL¯YµUXVWM²UD
viðkomandi vörumerkja

Hæfniskröfur:

6XQGODXJDUY|UèXU/iJDIHOOVODXJ

•
•
•
•
•

Öguð og vönduð vinnubrögð
5H\QVODDIPDUND¯VVWDUƪRJYµUXPHUNMDVWM²UQXQPLNLOONRVWXU
Góð íslensku- og enskukunnátta - bæði í rituðu og töluðu máli
Góð tölvukunnátta skilyrði - s.s. Word, Excel og Powerpoint
Kunnátta á helstu hönnunarforrit æskileg - s.s. InDesign, Photoshop og Illustrator

Toyota á Íslandi leitar eftir ungum einstaklingum sem eru metnaðargjarnir, samviskusamir og jákvæðir, með ríka
þjónustulund og liprir í mannlegum samskiptum. Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu fyrirtæki sem
hefur á að skipta metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

6Mi|OOVW|UIi
ZZZPRVLVVWRUI

Áhugasamir sæki um á vef félagsins www.toyota.is/storf. Umsóknarfrestur er til 14. ágúst, en nánari
upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir í síma 570-5070.

Toyota á Íslandi
ëYHUKROW_6tPL_PRVLV

Kauptúni 6
Sími: 570 5070
www.toyota.is
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Google markaðssetning
Vegna aukins fjölda verkefna leitar The Engine að tveimur
sérfræðingum í markaðssetningu á netinu, með áherslu á Google.

Starfssvið \ hæfniskröfur

Menntun \ reynsla

Víðtækur skilningur á stafrænni markaðssetningu

Við sækjumst eftir fólki með starfsreynslu

og leiðum í kostuðum leitarniðurstöðum.

í netmarkaðssetningu. Háskólamenntun sem

Mikil þekking á Google umhverfinu (Analytics,

nýtist í starfi er mjög æskileg ásamt ríkum

Adwords, Tag Manager, Optimize o.fl.).

vilja til að setja sig stöðugt inn í og tileinka

Víðtæk reynsla af skipulagningu, uppsetningu

sér nýjungar á sviði netmarkaðssetningar.

og utanumhaldi á herferðum á leitarvélum s.s.

Í því felst jafnframt að enskukunnátta þarf

Google, Bing, Yahoo o.fl. Þekking á aðferðafræði

að vera mjög góð. Æskilegt er að geta sýnt

A/B-prófana ásamt færni í uppsetningu og

fram á árangur af fyrri störfum.

HAFNARVÖRÐUR/
VIGTARMAÐUR
Faxaﬂóahafnir sf. óska eftir að ráða
hafnarvörð/vigtarmann til starfa.
Starﬁð felst í umsjón með vigtun sjávaraﬂa og
að annast hafnarþjónustu við skip og tengda
aðila.
Starfsmaðurinn mun hafa starfsstöð í
Reykjavík.
Hæfniskröfur eru réttindi til vigtunar, tölvukunnátta og góð ritun á íslensku máli.
Grunnnám Slysavarnaskóla sjómanna er
æskilegt.
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaﬂóahafna sf., á netfangið olafur@faxaﬂoahafnir.is,
eigi síðar en miðvikudag 14. ágúst n.k.
Nánari upplýsingar um starﬁð gefur
Gísli J. Hallsson yﬁrhafnsögumaður
gisli@faxaﬂoahafnir.is

framkvæmd. Færni í gagnagreiningu ásamt getu
til að varpa niðurstöðum yfir í framkvæmanlegar
aðgerðir.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið
umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 5. ágúst 2019.

The Engine er hluti af Pipar\TBWA.

Náms- og starfsráðgjaﬁ

Upplýsingatæknideild
Vegagerðarinnar
tar s að r ker srekst r
Vegagerðin starfar á mörgum starfsstöðvum um allt land sem
tengjast víðneti stofnunarinnar. Vegagerðin rekur einnig víðfeðmt
net margvíslegra myndavéla, veðurstöðva, mælitækja og
skynjara sem notast við eftirlit með vegaker¿ landsins. %ak við
alla þessu vinnslu er fjöldi upplýsingakerfa. Upplýsingatæknideild
Vegagerðarinnar þjónustar þennan rekstur auk þess að þróa og
viðhalda mörg þessara kerfa.
Upplýsingatæknideildin er til húsa í höfuðstöðvum Vegagerðarinnar í Reykjavík. Í deildinni starfa tólf starfsmenn. Leitað er að
starfsmanni til að eÀa enn frekar þennan hóp.
Verkefnin eru margvísleg, hefðEundinn ker¿srekstur og ýmis
verkefni sem tengjast tæknilegri sérstöðu Vegagerðarinnar.
Framundan eru umtalsverðar breytingar á upplýsingatæknimálum
Vegagerðarinnar og mörg spennandi verkefni.

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir stöðu
náms- og starfsráðgjafa lausa til umsóknar.
Um er að ræða 100% starf.

Hæfniskröfur
 +áskólamenntun sem nýtist í star¿.
• Umfangsmikil almenn þekking og reynsla
af ker¿srekstri.
• Góð þekking á Windows Server rekstri.
• Góð þekking á sýndarumhverfum
(HyperV, VMware).
• Almenn þekking á nethögun.
• Reynsla af rekstri netþjóna hýstum í skýjaþjónustum, sérstaklega Azure.
• Góð innsýn í önnur stýriker¿,
sérstaklega Linux.
• Skilningur á gagnagrunnum (Oracle, MS Sql).
• Skipulögð vinnubrögð, góð ritfærni og hæfni
í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst 2019. Umsóknir berist á netfangið
starf@vegagerdin.is.
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun
og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá.
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur
rennur út. Nánari upplýsingar veitir Marteinn Sverrisson, forstöðumaður
upplýsingatæknideildar í síma 522 1201.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

,MôLY[TLóYt[[HZ[HYÄó
– erum við með réttu
manneskjuna

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

Starfssvið:
Náms- og starfsráðgjöf í grunnskólunum á Snæfellsnesi,
þátttaka í þverfaglegu starﬁ
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Skriﬂeg umsókn er tilgreini menntun, starfsferil,
umsagnaraðila ásamt prófskírteinum, starfsleyﬁ
og sakavottorði berist undirrituðum sem jafnframt
veitir frekari upplýsingar.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2019
Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær
sveinn@fssf.is; s. 430 7800, 861 7802

Starf í Hallgrímskirkju
Laust er til umsóknar starf
kirkjuvarðar í Hallgrímskirkju.

Starﬁð er fjölbreytt og oft annasamt. Meðal verkefna kirkjuvarða eru daglega umsjón með kirkju auk undirbúnings
fyrir helgihald, móttaka á fólki, afgreiðsla í verslun, þrif,
umsjón með eldhúsi og margt ﬂeira sem til fellur.
Við leitum að kirkjuverði með góða almenna menntun,
tungumálakunnáttu, haldbæra tölvukunnáttu, jákvæðni,
mikla þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Unnið er alla virka daga kl. 9-17 og aðra hverja helgi en
jafnan eru 3-5 kirkjuverðir á vakt alla daga ársins.

capacent.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. ágúst 2019.
Ferilskrá ásamt kynningarbréﬁ sendist á netfangið
sigridur@hallgrimskirkja.is.
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Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.
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Eƌ͘ĄǀĞĨ

Prestur í Laufásprestakall

Biskupsembættið

Akureyri

201908/1427

Hjúkrunarfræðingur

Heilbrigðisstofnun Austurlands

Egilsstaðir

201908/1426

Bókari

Heilbrigðisstofnun Norðurlands

Húsavík

201907/1425

Yfirlæknir

Landspítali, öryggis- og réttargeðd.

Reykjavík

201907/1424

Starfsmaður í eldhús

Landspítali, framleiðslueldhús

Reykjavík

201907/1423

Ráðgjafar

Barnaverndarstofa, Lækjarbakki

Hella

201907/1422

Móttöku- og þjónustufulltrúi

Listasafn Íslands

Reykjavík

201907/1421

Félagsráðgjafi

Landspítali, félagsráðgjöf

Reykjavík

201907/1420

Heilbrigðisritari/skrifstofumaður

Landspítali, Barnaspítali Hringsins

Reykjavík

201907/1419

Ljósmæður

Landspítali, fæðingarvakt

Reykjavík

201907/1418

Hjúkrunarfræðingur

Heilbrigðisstofnun Norðurlands

Sauðárkrókur

201907/1417

Hjúkrunarfræðingur

Heilbrigðisstofnun Austurlands

Hjúkrunarfræðingur

Heilbrigðisstofnun Austurlands

Borgarfj. eystri 201907/1416
201907/1415
Austurland

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga
Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og áralöng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði
Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfsferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

Langanesbyggð leitar eftir áhugasömum kennurum
Í Grunnskóla Þórshafnar eru 65
nemendur í hæfilega
stórum
bekkjardeildum. Starfsemi skólans
einkennist af kraftmiklu og framsæknu
skólastarfi. Samhliða skólanum er
rekinn tónlistarskóli og hefð er fyrir
öflugu
íþróttastarfi
fyrir
alla
aldurshópa skólans.
Langanesbyggð er öflugt og vaxandi
sveitarfélag
með
spennandi
framtíðarmöguleika. Á Þórshöfn búa
um 400 manns í fjölskylduvænu
umhverfi. Skólinn var endurnýjaður
árið 2016 og er öll aðstaða og
aðbúnaður til fyrirmyndar. Nýr
leikskóli verður tekin í gagnið núna í
ágúst. Gott íbúðarhúsnæði er til
staðar og öll almenn þjónusta er á
Þórshöfn. Á staðnum er gott
íþróttahús og innisundlaug og stendur
Ungmennafélag Langaness fyrir öflugu
íþróttastarfi. Í þorpinu er mikið og
fjölbreytt félagslíf. Samgöngur eru
góðar, m.a. flug fimm daga vikunnar til
Reykjavíkur um Akureyri. Í næsta
nágrenni
eru
margar
helstu
náttúruperlur landsins og ótal
spennandi útivistarmöguleikar, s.s.
fallegar gönguleiðir og stang- og
skotveiði.
Langanesbyggð leitar að fólki á öllum
aldri, af báðum kynjum, með margs
konar menntun og reynslu. Í samræmi
við jafnréttisáætlun Langanesbyggðar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að
sækja um störf hjá sveitarfélaginu.

Grunnskólinn á Þórshöfn
óskar eftir kennurum til starfa
á komandi skólaári
Við óskum eftir áhugasömum kennurum sem eru skapandi í starfi.
Við leitum að fólki með margþætta reynslu og bakgrunn sem á það
sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á fjölbreyttum kennsluháttum og
skólaþróun.
Í boði eru fjölbreytt viðfangsefni, þar sem hæfileikar og frumkvæði
kennarans fá notið sín. Okkur vantar umsjónarkennara,
stærðfræðikennara, kennara í list og verkgreinar og íþróttakennara.
Starfsfólk Grunnskólans á Þórshöfn hefur tekið virkan þátt í
þróunarstarfi á síðustu árum þar sem lögð hefur verið áhersla á
þróun fjölbreyttra kennsluhátta, teymisvinnu og á aukna
lýðræðislega þátttöku nemenda í skólastarfinu. Framundan er
áframhaldandi spennandi skólaþróun.
Á Þórshöfn er blómstrandi mannlíf, mikil náttúrufegurð, öflugt
íþrótta- og félagsstarf fyrir alla þá sem vilja verða hluti af fjölbreyttri
mannlífsflóru norðlensks sjávarþorps.
Umsóknarfrestur er til 10. ágúst og skulu umsóknir sendar rafrænt
á ĞůŝĂƐΛůĂŶŐĂŶĞƐďǇŐŐĚ͘ŝƐ
Við hlökkum til að heyra frá þér!

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Auglýsing um að fjarlægja skuli ónýtar
girðingar á eyðijörðum í Langanesbyggð
Með vísan til 12. gr. girðingalaga nr. 135/2001 vill sveitarstjórn Langanesbyggðar hvetja alla eigendur eyðijarða
í sveitarfélaginu til að fjarlægja allar ónýtar girðingar á landareignum sínum. Skv. þessari grein girðingarlaga
er sveitarfélaginu skylt að láta hreinsa ónýtar girðingar á kostnað landeigenda bregðist þeir ekki við sjálﬁr. Á
sveitarfélagið þá lögveð í jörðum fyrir áföllnum kostnaði. Bréf þessa efnis hafa áður verið send öllum landeigendum í Langanesbyggð á árunum 2015, 2017 og 2018.
Í samræmi við ofangreinda aðgerðaráætlun er landeigendum hér með geﬁnn lokafrestur til og með 26. ágúst
2019 til að gera grein fyrir áætlunum sínum um hvernig og hvenær þeir muni standa að hreinsun ónýtra
girðinga á jörðum sínum, þar sem það á við. Eins er þeim landeigendum sem það vilja geﬁnn kostur á að óska
eftir því að sveitarfélagið sjái um hreinsun ónýtra girðinga að undangengnu mati á kostnaði. Frestur til að gefa
svar við þessu boði er sá sami, eða til 26. ágúst nk.
Að aﬂoknum þessum fresti mun sveitarfélagið láta fara fram mat á kostnaði við að fjarlægja ónýtar girðingar af
jörðum þeirra sem hlut eiga að máli, með vísan til áðurnefndrar 12. gr. girðingalaga. Það kostnaðarmat verður
kynnt hlutaðeigandi landeigendum.
Í girðingarlögum segir:
Þegar lögð er girðing af ábúanda fer um skyldur jarðeiganda við burtför ábúandans eftir sömu reglum og um
hús á jörðinni sé að ræða, sbr. 16. gr. ábúðarlaga, nr. 64/1976.
Öllum umráðamönnum lands er skylt að hreinsa burtu af landi sínu ónothæfar girðingar og girðingarﬂækjur.
Nú vanrækir umráðamaður lands þessi fyrirmæli í eitt ár eftir að lög þessi öðlast gildi og er þá sveitarstjórn
skylt að framkvæma verkið á hans kostnað að fengnu mati búnaðarsambands og á sveitarstjórn þá lögveð í
jörðinni fyrir greiðslu kostnaðar. Það sama gildir um eyðijarðir.
Í kjölfarið mun sveitarfélagið hefja aðgerðir við að hreinsa ónýtar girðingar eins og því er skylt skv. ofangreindum ákvæðum girðingalaga
Landeigendur eða umráðamenn þurfa senda tilkynningar til skrifstofu sveitarfélagsins á netfangið: skipulag@
langanesbyggd.is eða með bréﬁ á skrifstofu sveitarfélagsins, að Fjarðarvegi 3, 680 Þórshöfn. Þar þarf að koma
fram hvenær þeir hyggjast hreinsa ónýtar girðingar af jörðum sínum eða óska eftir við sveitarfélagið að það
verði gert fyrir þá.

Auglýsing um tillögur að breyttu
deiliskipulagi á Seltjarnarnesi
Í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
er hér með auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi á
Seltjarnarnesi.
Bæjarráð Seltjarnarnesbæjar í umboði Bæjarstjórnar
samþykkti þann 11. júlí 2019 að auglýsa tillögu að breyttu
deiliskipulagi Melhúsatúns á Seltjarnarnesi vegna
Sæbrautar 6 og Selbrautar 42 Gildandi deiliskipulag var
samþykkt í Bæjarstjórn 9. september 2015 og birt í B-deild
Stjórnartíðinda 15. október 2015.

Deiliskipulag fyrir Melhúsatún.
Sæbraut 6 og Selbraut 42.
Um er að ræða breytingu á byggingarreitum og nýtingarhlutfall hækkað.
Tillögurnar liggja frammi á 1. hæð skrifstofu Seltjarnarnesbæjar að Austurströnd 2, virka daga frá kl. 8:00 til
14:00, frá 03.08.2019 til 03.09.2019. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðunni www.seltjarnarnes.is undir liðnum
skipulagsmál.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að
kynna sér tillöguna.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila
skriﬂega til Þjónustuvers Seltjarnarnesbæjar, Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes, merkt b.t. byggingarfulltrúa,
eða á netfangið postur@seltjarnarnes.is eigi síðar en
þriðjudaginn 03.09.2019. Vinsamlegast geﬁð upp netfang
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Sveitarstjóri.

Kynningarfundur
vegna viðhaldsverkefna á öryggissvæðinu á Keﬂavíkurﬂugvelli
Verkfræðistofnun Bandaríska hersins í Evrópu, Naval
Facilities Engineering Command EUROPE SW ASIA
(NAVFAC EURAFSWA) í samvinnu við utanríkisráðuneytið
og Landhelgisgæslu Íslands bjóða verktökum og hönnuðum
til kynningarfundar vegna viðhaldsverkefna sem ráðgert er
að framkvæma á öryggissvæðinu á Keﬂavíkurﬂugvelli. Bent
er á að engar skuldbindingar felast í þátttöku og er fjöldi
þátt takenda takmarkaður við tvo (2) frá hverju fyrirtæki.
Kynningarfundurinn verður haldinn þriðjudaginn 13. ágúst í
byggingu 179 á öryggissvæðinu á Keﬂavíkurﬂugvelli og hefst
hann kl. 12:30. Þátttökutilkynningar, fyrirtæki, nafn, kennitala og símanúmer skulu sendar á: hns@lhg.is,
olafura@lhg.is og veronica.rindge-silv@navy.mil , merkt
contractor workshop. Þátttökutilkynningar verða að hafa
borist 24 tímum áður en kynningarfundurinn hefst.

Auglýsing um breytingar
á deiliskipulagi í Kópavogi

Vesturvör 50. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samþykkti bæjarráð Kópavogs 25.
júlí 2019 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir Vesturvör 50. Í breytingunni felst að
byggingarreitur lóðarinnar stækkar um 3,7 m til norðurs og 4,8 m til austurs. Hámarks byggingarmagn eykst úr 1500 m2 í 2200 m2, hámarksstærð grunnﬂatar stækkar úr 1000 m2 í 1350 m2.
Gert er ráð fyrir inndreginni 3 hæð, allt að 300 m2 þannig að leyﬁleg hámarkshæð fyrirhugaðrar
byggingar fer úr 9 m í 12 m miðað við aðkomuhæð. Að öðru leyti er vísað í gildandi deiliskipulag og
skipulagsskilmála. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. í 15. júlí 2019. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Dalaþing 13. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samþykkti bæjarráð Kópavogs 25. júlí
2019 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi lóðarinnar nr. 13 við Dalaþing. Á lóðinni sem er
um 3.350 m2 að ﬂatarmáli stendur einbýlishús ásamt bílskúr byggð 2002 samtals um 230 m2 að
ﬂatarmáli. Nýtingarhlutfall lóðarinnar er 0,07. Í breytingunni felst að heimilt verður að rífa núverandi byggingar á lóðinni og byggja í þeirra stað tvö einbýlishús á einni hæð ásamt parhúsi á tveimur
hæðum (pallaskipt). Parhúsið er áætlað um 500 m2 að samanlögðum gólﬄeti og einbýlishúsin um
220 m2 hvort um sig. Nýtingarhlutfall lóðarinnar eftir breytingu er áætlað um 0,28. Uppdrættir í
mkv. 1:1000, ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 10. júlí 2019. Nánar um tillöguna vísast
til kynningargagna.
Ofangreindar tillögur eru aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri
Kópavogsbæjar að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til ﬁmmtudaga og á föstudögum
frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriﬂega til skipulags- og byggingardeildar
Umhverﬁssviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar
en kl. 15:00 miðvikudaginn 18. september 2019.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

The Naval Facilities Engineering Command EUROPE SW
ASIA (NAVFAC EURAFSWA) in cooperation with the Ministry
for Foreign Affairs in Iceland and the Icelandic Coast Guard
will host contractor workshop on August 13th, 2019 from
12:30 PM GMT to 5:00 PM GMT, at the Security Zone at
Keﬂavik Airport, Iceland (Icelandic Coast Guard), building 179
main meeting room. This workshop is designed to inform and
connect leaders in the construction and architecture/
engineering industries who seek to team with NAVFAC to
provide the best infrastructure solutions to the Navy. This
workshop forum provides information you need to potentially
work with NAVFAC EURAFSWA. Attendees will hear from
NAVFAC leaders in the areas of contract administration,
quality, safety, acquisition, engineering, design build, and
uniﬁed facilities criteria compliance. A focus will be made
on Fire Protection and Mechanical disciplines. The forum
will also provide interactive discussion with NAVFAC and
industry.
Participation in this workshop is voluntary and in no way
obligates the Government to award any contracts, or pay
any costs associated with such participation. The Point of
Contact for information regarding the workshop is
Ms. Veronica Rindge-Silvas, 687-2791,
veronica.rindge-silv@navy.mil. The point of contact for
access to the Security Zone is the Icelandic Coast Guard
Security, hns@lhg.is and olafura@lhg.is . Participation
requests must be submitted 24 hrs before the workshop.
Please limit participation to two members of your company.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

kopavogur.is

VILT ÞÚ SELJA

ÖRYGGI

FJÖLSKYLDAN

HÚSIÐ ÞITT?

OG ÞEKKING

AÐ STÆKKA?

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON
820 2399

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
663 2508

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR
690 4966

ÓSKUM EFTIR

ER HÚSIÐ VAXIÐ

VILT ÞÚ

EIGNUM

YKKUR YFIR HÖFUÐ?

STÆRRI ÍBÚÐ?

KJARTAN ÍSAK GUÐMUNDSSON
663 4392

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR
692 0149

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON
895 2049

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI
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BORG FASTEIGNASALA KYNNIR TIL SÖLU
REKSTUR VERSLUNAR OG HEILDVERSLUNAR
WILLAMIA VIÐ GARÐATORG Í GARÐABÆ.
VERSLUNIN ER STAÐSETT Í NÝJUM
MIÐBÆJARKJARNA Í GARÐABÆ
Um er að ræða vinsæla verslun og heildverslun með viðtæka
fyrirtækjasölu undanfarinn ár. Verslun og sýningarsalur er
staðsettur í fallegu húsnæði í nýjum miðbæjarkjarna í Garðabæ
við Garðatorg ásamt því að lager er staðsettur í Hafnarﬁrði.
Willamia selur vandaða húsbúnaðarvörur og lífstílstengdar fyrir
heimilið. Fyrirtækið hefur tryggt sér stöðugan vöxt í veltu og
viðskiptavild með markvissri markaðsetningu og þjónustu á
vörum sýnum undanfarin ár.
Verslunin þjónustar einstaklinga ásamt því að rekin er vönduð
heimasíða willamia.is er rekin með netverslun.
Willamia er rekin af hjónum sem hafa á 15 ára tímabili búið í
nokkrum löndum í Evrópu og kynnst þar mismunnandi hönnun
og menningu og sótt innblástur fyrir verslunina frá þeirri reynslu.
Brandur
Gunnarsson

löggiltur
fasteignasali

897 1401

brandur@fastborg.is

Allar vörurnar eru framleiddar í Evrópu og er mikið lagt upp úr
gæðum og endingu.

Dalprýði
4
210 Garðabær

Glæsilegt 263 fm parhús á einni hæð
vandað efnisval
Frábært innra skipulag
öll rými sérstaklega rúmgóð.
Glæsilegt alrými með mikilli lofthæð
opið stofu, eldhús og borðstofurými
Falleg hjónaálma
sér bað og fataherbergi
3 stór barnaherb og gott sjónvarpshol
Stór bílskúr, sólrík verönd og
rúmgóð innkeyrsla.
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

115 millj.

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

VERSLUN TIL LEIGU Í STYKKISHÓLMI
Allur rekstur á versluninni við Aðalgötu 25
Stykkishólmi er til leigu ásamt húsnæði.
Um er að ræða, verslun, söluturn og grill. Miklir möguleikar fyrir duglegan
einstakling eða fjölskyldu. Frábær staðsetning við tjaldstæðið.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

Þorlákur
Ómar
Einarsson

Löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399
thorlakur@stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

