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Framkvæmdastjóri
Traust þjónustu- og framleiðslufyrirtæki leitar að öflugum og framsýnum aðila í starf
framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og starfa þar u.þ.b. 40 manns.
Áhugavert tækifæri í boði hjá fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika.
Helstu viðfangsefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

tUmsjón með daglegum rekstri
tStjórnun og leiðtogahlutverk
tMarkaðs- og sölumál
tSamskipti við stjórn og eftirfylgni
með stefnumótun stjórnar

tHáskólamenntun sem nýtist í starfi
tFarsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
tÁrangursrík reynsla af markaðs- og
sölustarfi á fyrirtækjamarkaði
tTengsl og reynsla í sjávarútvegi er kostur
tHæfni í samningagerð, öguð
vinnubrögð og frumkvæði í starfi

www.intellecta.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)
og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
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Framkvæmdastjóri
Samiðn leitar að öflugum og reyndum leiðtoga til að sinna starfi framkvæmdastjóra. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi
starf sem reynir á samskiptafærni og frumkvæði. Framkvæmdastjóri heyrir undir stjórn Samiðnar og starfar náið með
formanni.

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

21. ágúst 2019

capacent.com/s/14175

Starfssvið:
Ábyrgð á rekstri og starfsemi sambandsins gagnvart
stjórn.
Fylgir eftir ákvörðunum stjórnar.
Sinnir samskiptum og samstarfi við aðildarfélög og
samstarfsaðila innan lands sem utan.
Situr í ýmsum nefndum og ráðum fyrir hönd Samiðnar.
Samskipti við aðra aðila vinnumarkaðarins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun, iðnmenntun eða sambærileg menntun
sem nýtist í starfi.
Þekking á eða reynsla af vinnumarkaðsmálum.
Þekking á starfsemi félagasamtaka er kostur.
Lipurð og afburðahæfni í mannlegum samskiptum.
Leiðtogahæfni og geta til að vinna í hópi.
Frumkvæði og metnaður.

·
·
·
·
·
·

Samiðn - samband iðnfélaga,
er landssamband stéttarfélaga
í iðngreinum. Aðildarfélög
Samiðnar eru 12 talsins vítt og
breytt um landið með um 7000
félagsmenn.
Nánari upplýsingar er að finna
á www.samidn.is

Capacent — leiðir til árangurs

Launa- og mannauðsfulltrúi
Rio Tinto á Íslandi auglýsir eftir öflugum einstaklingi til að sinna fjölbreyttum störfum á sviði launa- og mannauðsmála.
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að öðlast viðtæka reynslu á ýmsum sviðum mannauðsstjórnunar hjá stóru
alþjóðlegu fyrirtæki.

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

18. ágúst

capacent.com/s/14240

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Undirbúningur fyrir launakeyrslu, launavinnsla og
eftirvinnsla launakeyrslu.
Upplýsingagjöf og þjónustu við starfsmenn og stjórnendur
varðandi launa- og réttindamál.
Ráðningar og móttaka nýliða.
Launagreiningar, tölfræði og skýrslugerð.
Önnur verkefni á mannauðssviði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi t.d. í viðskiptafræði og/eða
mannauðsstjórnun.
Þekking á kjarasamningum og vinnurétti.
Þekking á launavinnslu.
Lipurð í mannlegum samskiptum.
Nákvæmni, samviskusemi og skipulagshæfni.
Lausnamiðuð hugsun.
Sjálfstæði og frumkvæði.
Góð tölvukunnátta.

·
·
·
·
·
·
·
·

Rio Tinto á Íslandi rekur
álverið ISAL í Straumsvík sem
fagnar 50 ára afmæli í ár. Við
erum fjölbreyttur vinnustaður
og starfsfólk okkar er um
400. Framtíð okkar byggir á
framúrskarandi starfsfólki.
Við kappkostum að vera
í fararbroddi í öryggis,
heilbrigðis og umhverfismálum
og leggjum einnig mikla
áherslu á starfsmenntamál og
jafnrétti á vinnustað.
Gildi okkar eru ÖRYGGI,
HEILINDI, VIRÐING,
SAMVINNA og FRAMSÆKNI.

Capacent — leiðir til árangurs

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

capacent.is
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Hagfræðingur
BSRB óskar eftir að ráða hagfræðing til starfa. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði og
úthald í áhugaverðum verkefnum.
Hagfræðingur bandalagsins annast greiningar, safnar saman og tryggir gott aðgengi að upplýsingum um vinnumarkaðinn
og byggir þannig undir ábyrga stefnumótun í ákvarðanatöku BSRB. Hagfræðingur heyrir undir framkvæmdastjóra BSRB
en á skrifstofunni vinna 10 starfsmenn.

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

20. ágúst

capacent.com/s/14174

Starfssvið:
Ábyrgð á rannsóknum og greiningum um vinnumarkaðinn
Samskipti við aðila vinnumarkaðarins í samráði við
formann og framkvæmdastjóra
Kemur að gerð kjarasamninga aðildarfélaga og
bandalagsins
Fræðsla, ráðgjöf og almenn upplýsingamiðlun um
hagfræðileg efni
Situr í ýmsum nefndum og ráðum samkvæmt ákvörðun
stjórnar BSRB

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf í hagfræði
Marktæk reynsla af hagfræðistörfum
Þekking á eða reynsla af vinnumarkaðsmálum
Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu
upplýsinga
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Þekking á starfsemi félagasamtaka
Hæfileikar til að starfa í hópi
Frumkvæði og metnaður

·
·
·
·
·
·
·
·

BSRB var stofnað 14. febrúar
1942 og eru stærstu samtök
opinberra starfsmanna á
Íslandi. Aðildarfélög BSRB
eru 23 talsins og félagsmenn
rúmlega 22.000. Um tveir
þriðju hlutar félagsmanna eru
konur.
Hlutverk BSRB er m.a.
að þjónusta aðildarfélög
bandalagsins og gæta
hagsmuna þeirra og
félagsmanna.

Capacent — leiðir til árangurs

Spennandi störf hjá
Norðlenska
MARKAÐSSTJÓRI

FRAMLEIÐSLUSTJÓRI

Norðlenska óskar eftir að ráða árangursdrifinn og
metnaðarfullan einstakling í starf markaðsstjóra
fyrirtækisins. Markaðsstjóri heyrir undir
framkvæmdastjóra, á sæti í framkvæmdastjórn og er
yfirmaður sölumála fyrirtækisins. Aðsetur viðkomandi
getur verið í Reykjavík eða á Akureyri.

Norðlenska óskar eftir að ráða árangusdrifinn og
metnaðarfullan einstakling í starf framleiðslustjóra
fyrirtækisins á Akureyri. Framleiðslustjóri heyrir undir
framkvæmdastjóra og á sæti í framkvæmdastjórn.

Upplýsingar og umsókn

Upplýsingar og umsókn

capacent.com/s/14201

capacent.com/s/14212

·
·
·
·
·
·
·

Helstu verkefni:
Yfirumsjón með markaðs- og sölumálum fyrirtækisins.
Mótun, framkvæmd og eftirfylgni markaðs- og sölustefnu.
Gerð markaðs- og söluáætlana.
Ábyrgð á markaðs- og auglýsingaefni félagsins.
Ábyrgð á vörudreifingu til viðskiptavina.
Þátttaka í stefnumótun og gæðastarfi.
Þátttaka í vöruþróun.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur:
Reynsla af stýringu sölu- og markaðsmála.
Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg.
Reynsla af stjórnun og rekstri kostur.
Þekking og færni í samningagerð.
Haldgóð tölvukunnátta.
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í samskiptum.
Þjónustulund og metnaður í starfi.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ábyrgðar- og starfssvið:
Skipulag á slátrun og framleiðslu á Akureyri.
Starfsmannahald og þjálfun starfsmanna á Akureyri.
Þátttaka í gerð og eftirfylgni framleiðsluáætlana,
kostnaðaráætlana og nýtingaráætlana.
Skipulagning innkaupa ásamt ábyrgð á hráefnis- og
afuðalager á Akureyri.
Þátttaka í stefnumótun og gæðastarfi.
Þátttaka í vöruþróun.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða sveinspróf í
kjötiðn.
Reynsla af framleiðslustýringu, verkefnastjórnun og
mannaforráðum.
Leiðtogahæfni.
Góð tölvufærni og reynsla af notkun upplýsingatæknikerfa.
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

Nánari upplýsingar um störﬁn má ﬁnna á heimasíðu Capacent.

Capacent — leiðir til árangurs

Norðlenska matborðið
ehf. er eitt stærsta og
öflugasta framleiðslufyrirtæki
landsins á sviði kjötvöru
og meðal vörumerkja eru
Norðlenska, GOÐI, KEA, og
Húsavíkurhangikjöt.
Höfuðstöðvar fyrirtækisins
eru á Akureyri, en
fyrirtækið er einnig með
starfsstöðvar á Húsavík
og á höfuðborgarsvæðinu.
Hjá fyrirtækinu eru um 165
stöðugildi að meðaltali.

Umsóknarfrestur

20. ágúst

3
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Á Höfða eru 74 íbúar, 61 í hjúkrunarrýmum, 4 í biðhjúkrunarrýmum og 9 í dvalarrýmum.
Nánari upplýsingar um heimilið eru á www.dvalarheimili.is.

HJÚKRUNARFORSTJÓRI
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Höfði á Akranesi auglýsir stöðu hjúkrunarforstjóra lausa til umsóknar.
Leitað er að einstaklingi með áhuga á öldrunarmálum
og vilja til að takast á við krefjandi verkefni.

Menntunar- og hæfnikröfur

Hjúkrunarforstjóri hefur faglega forystu og ábyrgð á
sviði hjúkrunar og umönnunar á heimilinu.

• Menntun eða starfsreynsla á sviði
öldrunarhjúkrunar eða stjórnunar er skilyrði

Að auki stjórnar hjúkrunarforstjóri faglegri þróun,
rekstri og starfsmannahaldi heimilisins á sviði
hjúkrunar og umönnunar.

• Reynsla og þekking á rekstri á sviði
öldrunarmála er æskileg

• Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyﬁ

• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
er áskilin sem og hæfni til að vinna sjálfstætt og
skipulega

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga og Sambands íslenskra
sveitarfélaga.

Upplýsingar veita:
Kjartan Kjartansson framkvæmdastjóri,
sími 856 4302 - kjartan@dvalarheimili.is
Geirlaug Jóhannsdóttir, ráðgjafi hjá Hagvangi
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.

hagvangur.is

Félagsþjónusta Stranda og Reykhólahrepps var stofnuð 1. febrúar 2011. Fjögur sveitarfélög
sameinast um félagsþjónustuna en það eru Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Strandabyggð og
Reykhólahreppur. Félagsmálastjóri hefur aðsetur á Hólmavík en hefur auk þess haft fasta viðveru á
Reykhólum einn dag í viku. Sex málaflokkar heyra undir félagsmálastjóra en þeir eru:
Barnavernd • Félagsleg heimaþjónusta • Félagsleg ráðgjöf
Fjárhagsaðstoð • Málefni aldraðra • Málefni fatlaðra

FÉLAGSMÁLASTJÓRI
Félagsþjónusta Stranda- og Reykhóla auglýsa lausa til umsóknar stöðu félagsmálastjóra frá 1. september 2019.
Starfið

Helstu hæfniskröfur

Félagsmálastjóri hefur umsjón með framkvæmd
stefnumörkunar í þeim málum sem heyra undir hans
málaﬂokk og eftirlit með framkvæmd samninga, laga
og reglugerða um félagsþjónustu. Hann situr í
verkefnahópi Byggðasamlags Vestfjarða um málefni
fatlaðs fólks, hefur yﬁrumsjón með barnaverndarmálum samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002
og sér um eftirfylgd og ráðgjöf samkvæmt lögum um
félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991.

• Meistarapróf í félagsráðgjöf

Félagsmálastjóri vinnur náið með sameiginlegri
velferðarnefnd sveitarfélaganna fjögurra, hefur
yﬁrumsjón með fundum nefndarinnar auk þess að
sitja í þverfaglegum teymum og ráðum.
Félagsmálastjóri ber ábyrgð á rekstri Félagsþjónustu
Stranda og Reykhólahrepps, gerð fjárhagsáætlana
auk annarra tilfallandi verkefna sem heyra undir hans
fagsvið. Starﬁð kallar því á talsverða teymisvinnu og
samskipti við fagfólk og aðra á svæðinu auk
sjálfstæðra vinnubragða.

hagvangur.is

• Stjórnunarreynsla æskileg
• Reynsla af starﬁ við félagsþjónustu, málefni
fatlaðra eða sambærileg störf mikilvæg
• Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og
skipulagshæﬁleika
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur vilja og getu
til að leiða áframhaldandi uppbyggingu og þróun á
félagsþjónustu á svæðinu. Starﬁð krefst ferðalaga
um svæðið og þarf félagsmálastjóri að hafa bílpróf
og bíl til umráða.

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.

SIDEKICKHEALTH

IS LOOKING FOR EXCEPTIONAL TALENT
We develop and market digital therapeutics that revolutionize the
prevention and management of diseases such as heart diseases,
inﬂammatory diseases, and type 2 diabetes.
Our clients – including some of the world’s leading pharmaceutical and
insurance companies – use our digital treatments in combination with traditional
medical treatment to improve people’s health and wellbeing at scale.
Our digital treatment platform uniquely combines game design, behavioral science,
artiﬁcial intelligence and world-class health content, to tackle some of the world’s most
pressing health challenges.
Based in Reykjavik, our rapidly growing team includes medical doctors, behavioral experts,
designers, developers, and sales and marketing professionals and we offer our team members a
fast-paced, creative and collaborative environment. We are looking for ambitious, innovative and
driven people to join our team and help us shape the future of health.

Business Development

Artiﬁcial Intelligence

You will play a lead role in driving the growth of a true scale-up company and
anchoring SidekickHealth with leading global pharmaceutical and insurance
companies, shaping new corporate relationships and accelerating revenue.
You have meaningful business development experience, ideally within B2B
and healthcare and you know how to communicate with our senior level
customers and prospects. You have strong interpersonal skills and an
outstanding analytical- and problem-solving acumen.

You will build and deploy AI-driven solutions from the ground up and engineer innovative solutions to complex problems across all areas of the business. You have experience using a variety of deep learning and data
analysis methods and tools to build and implement models, create algorithms and run simulations. Preferably you have a Master’s or PhD in
Statistics, Mathematics, Computer Science or another quantitative ﬁeld.

Data Science
Marketing
You will lead SidekickHealth’s marketing efforts, including lead generation
through content creation, blogging and the overall management of our
digital channels. You are an expert on social media analytics, understand the
nuances, advantages and shortcomings of different social media platforms
and know how to utilize data in formulating a campaign strategy. You will
work closely with our digital therapy content creators to develop world-class
treatment-speciﬁc content and you know how to leverage and work with
global PR agencies to cost-effectively amplify our messaging. You have proven
work experience in B2B marketing, ideally within healthcare.

Project Management
You will work closely with our global customers and internal teams to adapt
and implement SidekickHealth’s digital treatment platform for speciﬁc
treatment areas and geographies. You will manage implementation projects
end-to-end, often in a complex stakeholder environment and you will need
to quickly grasp how Sidekick’s therapeutic content creation, app functionality and coaching combines to provide world-class treatment programs. You
have a demonstrated ability to drive complex, multi-stakeholder projects in
an international context.

You have a passion for developing actionable insights from vast amounts
of data - insights that will help us make smarter decisions and improve
our products and services. You have an excellent command of various
data mining tools and techniques, statistical analysis and building high
quality prediction systems and a proven ability to translate your work
into business impact. Preferably you have a Master’s or PHD in Statistics,
Mathematics, Computer Science or another quantitative ﬁeld.

Digital Therapy Content Creation
You will work with the full spectrum of content development: designing digital
patient engagement programs; researching clinical guidelines, academic
studies and best practices; interfacing with and integrating input from leading
clinical experts; synthesizing complex information into content that is fun and
easy to understand; collaborating with our designers to shape the production
process; and working with clients to ensure expectations are met or exceeded.
You are an experienced content researcher and a creative writer and ideally
well versed in graphic design and working with Apple iWork and Google G
Suite products.

Motion Design
You will ensure that all elements of our digital user experience and user
interface are optimized for engagement, usability, usefulness, and exceptional
visual design. Ultimately, you will create both functional and appealing features
that address our users’ needs and help us grow our user base. To be successful in this role, you should have a bachelor’s degree and a minimum of 2 years’
UX/UI design experience for digital products or services.

You have the vision and ability to take our motion design to the next level.
You are an expert in dynamic and interactive video and motion design
across platforms (iOS, Android and web) and you understand the interplay
between great motion design and UX/UI. You will apply your creative vision
work on a wide variety of projects such as animation, motion graphics
and 3D. You’re a self-starter, ready to work on your own initiative – and a
fantastic team player.

Office Management

Compliance and Quality Assurance

You will oversee our office- and administrative operations, including payroll,
customer invoicing, bill payment and maintaining document organization.
You will liaise with and manage our accounting partners to ensure accurate
and timely completion of ﬁnancial statements and otherwise support your
colleagues on a variety of tasks. In addition to outstanding organizational
and time management skills, you have an accounting background and work
experience as an Office Manager (or similar role).

You ensure our adherence to regulatory/industry standards and in-house
policies and procedures. The goal is to deliver quality service to our customers and to preserve the company’s integrity by making sure it complies with
the relevant standards. You have demonstrated success as a compliance
manager and have knowledge of the industry’s standards and regulations.
BSc/BA in Law, Finance, Business Administration, Engineering, Computer
Science or another quantitative ﬁeld is necessary.

User Experience/User Interface (UX/UI)

Application deadline:
22.08.19
Please ﬁll out application on:
www.hagvangur.is

For more information contact:
www.sidekickhealth.com

Sverrir Briem sverrir@hagvangur.is
Jóhann Pétur johann@hagvangur.is
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SÉRFRÆÐINGI

Forstöðumaður á nýju heimili í Garðabæ
Fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt starf

Á MANNAUÐS- OG GÆÐASVIÐI

Óskað er eftir forstöðumanni til starfa á heimili fólks með
fötlun í nýjum íbúðakjarna að Unnargrund 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

0QOÔQȠàIBFQ>Oà>Úàs̫RDRJàBFKPQ>HIFKDFàJBÚà?OBKK>KAFàȚERD>à
ȚàJ>KK>RÚP àLDàCOÔÚPIRJȚIRJ
0iOCOÔÚFKDROàȚàJ>KK>RÚP àLDàDÔÚ>PSFÚFàSFKKROàKȚFÚà
JBÚàJ>KK>RÚPQBVJFàLDàDÔÚ>PQGȠO>à0QOÔQȠà>ÚàʥSȝà>ÚàB̫>à
COÔÚPIR àBKAROJBKKQRKàLDàCLOS>OKFO

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

•

•

•
•
•
•
•

7˿PSKQHĜLÐKCÖÐ?JJPGÐDPÕÖQJS ÐLĖKQICGÖSKÐMEÐCLBSPmenntun starfsmanna og stjórnenda
Stefnumótun fræðslumála
Nýliðaþjálfun og móttaka nýliða
Ráðgjöf og stuðningur til starfsmanna og stjórnenda
vegna fræðslumála
3KQHĜLÐKCÖÐ#JMMKGÐDPÕÖQJSICP˿ÐMEÐDPÕÖQJSFJSR?Ð
K?LL?SÖQICP˿Q Ð&
Önnur verkefni á mannauðs- og gæðasviði

•
•
•
•
•

Háskólapróf og framhaldsmenntun á sviði mannauðseða fræðslumála
Viðtæk reynsla af mannauðs- eða fræðslumálum
$P?KĝPQI?P?LBGÐQ?KQIGNR?FÕ˿JCGI?P
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
Metnaður og jákvæðni
Hreint sakavottorð

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
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.

Vinsamlegast sækið um á www.radningar.straeto.is. Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2019.

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.

3KQĜILÐSKÐQR?P˿ÖÐġ?PDÐ?ÖÐDWJEH?ÐQR?PDQDCPGJQIPĖÐMEÐIWLLGLE?P@PhDÐġ?PÐQCKÐECPÖÐCPÐEPCGLÐDWPGPÐĖQRÕÖSÐSKQĜIL?PÐMEÐPrIQRSÖLGLESPÐDWPGPÐFÕDLGÐTGÖIMK?LBGÐęÐQR?P˿Ö
Við hvetjum karla jafnt sem konur til sækja um.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum
Áss styrktarfélags.

Við leitum að framsæknum
sérfræðingi á upplýsingasviði
Sérfræðingurinn mun leiða þróun SharePoint í samvinnu við svið
fyrirtækisins og ytri aðila. Auk þess mun viðkomandi veita almenna
ráðgjöf og þjónustu innanhúss. Framundan eru skemmtileg og krefjandi
verkefni í SharePoint sem fela í sér endurbætur og virðisaukandi
tækifæri til framtíðar.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. tölvunarfræði eða
tengdar greinar
• Mjög góð þekking á SharePoint og samþættingu upplýsingakerfa
• Reynsla af verkefnastjórnun kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Skipulagshæfni, frumkvæði og mikil þjónustulund
• Góðir samskiptahæfileikar og metnaður til að vera hluti af
sterkri liðsheild

Sótt er um starfið hjá Hagvangi. Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2019.

Landsvirkjun hvetur konur
jafnt sem karla til að sækja
um starfið.

www.landsvirkjun.is
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0EYWWXȞVJLNȊ
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Við leitum
að leiðtoga í
hugbúnaðarþróun

Leiðtogi í hugbúnaðarþróun
Við leitum að metnaðarfullum stjórnanda í starf forstöðumanns hugbúnaðarþróunar á upplýsingatæknisviði.

/HLNVNyODU
ëURVNDìMiOIL+Otè
/HLNVNyODVpUNHQQDUL+Otè
/HLNVNyODNHQQDUL+Otè
/HLNVNyODNHQQDUL+XOGXEHUJ
/HLNRJJUXQQVNyODU
'HLOGDUVWMyUL+HOJDUIHOOVVNyOL
/HLNVNyODNHQQDUL+HOJDUIHOOVVNyOL
6NyODOLèL/iJDIHOOVVNyOL
)UtVWXQGDUOHLèEHLQDQGL/iJDIHOOVVNyOL
*UXQQVNyODU
)UtVWXQGDUOHLèEHLQDQGL9DUPiUVNyOL
6WXèQLQJVIXOOWU~L9DUPiUVNyOL
+UHVVVNyODOLèL9DUPiUVNyOL
/HLNOLVWDUNHQQDUL9DUPiUVNyOL
ËìUyWWDPLèVW|èYDU
6XQGODXJDUY|UèXU/iJDIHOOVODXJ

Upplýsingatæknisvið er breytingarafl í stafrænni vegferð bankans inn í framtíðina. Við erum snörp og lausnamiðuð,
höfum framúrskarandi tækniþekkingu og leitum stöðugt leiða til að gera betur í dag en í gær. Þannig höfum við
markað okkur sérstöðu í stafrænni fjármálaþjónustu á Íslandi og telja Íslendingar Arion appið nú besta bankaappið*.
Stefna bankans er að bjóða þægilegri bankaþjónustu. Við erum því sífellt að auka aðgengi viðskiptavina að vörum
og þjónustu okkar þar sem og þegar þeim hentar og nýtum til þess stafrænar lausnir. Við munum halda áfram að
þróa starfsemina og nýta þau tækifæri sem opið bankaumhverfi býður upp á með snjöllum og skapandi hætti.
Hugbúnaðarþróun þróar og samþættir lausnir með stafræna stefnu bankans að leiðarljósi ásamt því að þróa sterkar
grunnstoðir sem framtíðarlausnir bankans byggja á. Verkefnin eru unnin í þéttu samstarfi við aðrar deildir sviðsins,
viðskiptaeiningar bankans og aðra hagsmunaaðila.

Starf forstöðumanns hugbúnaðarþróunar

Hæfniskröfur

• Byggir upp marksækið og tæknilega öflugt
þróunarteymi
• Er leiðandi í kerfishögun bankans til framtíðar
• Tekur þátt í mótun og útfærslu stafrænnar stefnu
bankans
• Fer fyrir leiðtogum teyma sem þróa, viðhalda og
samþætta tæknilausnir bankans
• Vinnur þétt með leiðtogum viðskiptaeininga
bankans við þróun lausna
• Þróar aðferðafræði og verklag við hugbúnaðarþróun
með því markmiði að hámarka afköst, gæði
og viðskiptalegan ávinning verkefna

• Leiðtogahæfni, drifkraftur og reynsla af stefnumótun
og breytingastjórnun
• Víðtæk reynsla af stjórnun hugbúnaðarþróunar
• Yfirburðarþekking og brennandi áhugi á upplýsingatækni
og hugbúnaðarþróun
• Samskiptafærni og samvinna
• Háskólanám á meistarastigi í tölvunar-, verkfræði
eða tengdri grein

Nánari upplýsingar veita Helga Halldórsdóttir, forstöðumaður mannauðs Arion banka, netfang
helga.halldorsdottir@arionbanki.is og Sverrir Briem hjá Hagvangi, netfang sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst 2019.
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Arion banki er skráður á aðallista Nasdaq Iceland og Nasdaq Stockholm. Jafn réttur kvenna og karla til starfa
er okkur hjartans mál. Arion banki er jafnlaunavottaður en það felur í sér formlega staðfestingu á því að fagleg
vinnubrögð séu til staðar við ákvörðun launa og að starfsfólki í jafnverðmætum störfum sé ekki mismunað.

6Mi|OOVW|UIi
ZZZPRVLVVWRUI

ëYHUKROW_6tPL_PRVLV

Ritarar, gjaldkerar,
þjónustufulltrúar

hagvangur.is

arionbanki.is/storf

Arion banki atvinna

*skv. könnun MMR
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Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri, Yﬁrhjúkrunarfræðingur svæðis
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri auglýsir laust starf yﬁrhjúkrunarfræðings svæðis á Heilsugæslunni á Akureyri.
Um er að ræða 100% stöðu (dagvinna). Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst eða eftir samkomulagi.
Næsti yﬁrmaður er framkvæmdastjóri hjúkrunar.
Helstu verkefni og ábyrgð
- Er yﬁrmaður hjúkrunar á starfsstöð HSN á Akureyri og annarrar stoðstarfsemi samkvæmt skipuriti
- Skipuleggur og stjórnar hjúkrunarþjónustu heilsugæslustöðvarinnar og tekur þátt í klínísku starﬁ
- Stuðlar að þekkingarþróun í hjúkrun með því að hvetja til
rannsókna og nýta rannsóknarniðurstöður
- Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur
- Tryggir að rekstur og starfsmannamál séu í samræmi við
fjárhagsáætlun
- Tekur þátt í þverfaglegu samstarﬁ, þróun þjónustu og
stjórnun verkefna á starfsstöðinni og þvert á stofnun
- Hefur umsjón með starfsemi heilsugæslustöðvarinnar samkvæmt skipuriti ásamt yﬁrlækni
- Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu

Hæfnikröfur
- Íslenskt hjúkrunarleyﬁ og a.m.k. 5 ára starfsreynsla við
hjúkrun
- Viðbótarmenntun á sviði heilbrigðisvísinda, viðskiptafræði
eða stjórnunar æskileg
- Reynsla af heilsugæsluhjúkrun er æskileg
- Reynsla af stjórnun er æskileg
- Góð tölvukunnátta
- Framúrskarandi samskiptahæfni
- Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

LAUS STÖRF

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
Fræðslu- og frístundaþjónusta

• Kennslufulltrúi í upplýsingatækni
Grunnskólar

• Frístundaleiðbeinandi - Hvaleyrarskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Öldutúnsskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Lækjarskóli
• Sérkennari á yngri stigum - Öldutúnsskóli
q4UVÆOJOHTGVMMUSÐJOFNFOEBNFÆƪÌMÔ¼UUBO
vanda - Menntasetrið við Lækinn
• Umsjónarkennari - Menntasetrið við Lækinn
q´SPTLBÔK·MǠ4FUCFSHTTLÉMJ
• Heimilisfræðikennsla - Setbergsskóli
q4LÉMBMJÆJÃÃÔSÉUUBIÐTJ4FUCFSHTTLÉMJ
Leikskólar

Frekari upplýsingar um starﬁð
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa gert.
Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteini og íslenskt hjúkrunarleyﬁ. Sótt er um starﬁð á heimasíðu stofnunarinnar www.hsn.is
(laus störf) eða á www.starfatorg.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Umsókn fylgi starfsferliskrá og upplýsingar um nám og fyrri störf. Umsækjendur eru auk þess beðnir um að skila kynningarbréﬁ
með rökstuðningi fyrir hæﬁ og sýn á starﬁð.
Tóbaksnotkun og notkun á rafsígarettum er ekki heimiluð á vinnutíma innan HSN.
Gildi HSN eru: Fagmennska - Samvinna - Virðing • Umsóknarfrestur er til og með 02.09.2019

• Leikskólakennari - Vesturkot
• Leikskólakennari - Hvammur
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á IBGOBSƪPSEVSJT

Nánari upplýsingar veita
Guðný Friðriksdóttir - gudnyf@hsn.is - 860 7750 • Bryndís Lilja Hallsdóttir - bryndis.lilja.hallsdottir@hsn.is - 432 4050
585 5500 IBGOBSƪPSEVSJT

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?

U M S J Ó N A R M AÐ U R S K J A L A O G VA K T S K R Á R
Isavia leitar að umsjónarmanni fyrir skjöl og
vaktskrár flugstjórnarmiðstöðvar. Helstu
verkefni eru umsjón með útgáfu vaktaskráa
og skráningar, endurnýjun og framlenging
áritana og skírteina flugumferðarstjóra
fyrir hönd deildarstjóra. Umsjónarmaður
annast skráningar í gagnagrunna og útgáfu
og dreifingu upplýsingabréfa, sérreglna og
rekstrarhandbókarskjala.
Nánari upplýsingar veitir Þórdís Sigurðardóttir
yfirflugumferðarstjóri,
thordis.sigurdardottir@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
og jákvætt viðhorf
• Geta til að vinna undir álagi og góð
skipulagshæfni
• Góð kunnátta í Excel ásamt almennri
tölvuþekkingu
• Gott vald á íslensku og ensku

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna
bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda
er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja á faglegum og málefnalegum rökum.

S TA R F S S TÖ Ð :
R E Y K J AV Í K

UMSÓKNARFRESTUR:
2 5 . ÁG Ú S T

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A
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Deildarstjóri hlaðdeildar
Manager of Ramp Services

Icelandair leitar að öflugum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf deildarstjóra hlaðdeildar.
Starfsstöðin er á Keflavíkurflugvelli á fjölþjóðlegum vinnustað með á milli 270 og 400 starfsmenn, árstíðabundið.
Við leitum að jákvæðum, skipulögðum og lausnamiðuðum starfsmanni með reynslu í stjórnun.
Helstu verkefni:

Icelandair is looking for a robust individual for an exciting and demanding
position as Manager of Ramp Services. The position is based at Keflavík
Airport in a multicultural workplace that employs between 270 and 400
employees, depending on seasonal requirements.

I Ábyrgð á daglegum rekstri hlaðdeildar
I Áætlunargerð í samstarfi við forstöðumann sviðsins
I Mat á mannaflaþörf og niðurröðun verkefna
I Þátttaka í alþjóðlegum ráðstefnum og sýningum
I Stýra umbótaverkefnum í góðu samstarfi við starfsmenn hlaðdeildar
I Samskipti við aðrar deildir innan Icelandair og önnur fyrirtæki innan
Icelandair Group
I Straumlínulögun og samræming verkferla deildarinnar
I Samskipti við viðskiptavini og erlenda birgja
Hæfniskröfur:
I Háskólamenntun eða menntun sem nýtist í starfi
I Að lágmarki tveggja ára reynsla af starfi innan fluggeirans er skilyrði
I Jákvætt hugarfar, framúrskarandi samskiptahæfni og brennandi áhugi á að
skapa gott starfsumhverfi
I Góðir leiðtogahæfileikar og reynsla af því að leiða hópa er skilyrði
I Góð íslenskukunnátta er kostur en ekki krafa
I Góð enskukunnátta í ræðu og riti
I Góð tölvukunnátta, þekking á Outlook, Word, Excel og Powerpoint
er skilyrði
I Sérstök áhersla er lögð á að umsækjendur hafi ríka öryggisvitund og
áhuga á að vinna að umbótum á sviði öryggismála
I Mikið frumkvæði og frjó hugsun
I Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
I Útsjónarsemi og heiðarleiki
Nánari upplýsingar veita:
Guðmundur Ólafsson I forstöðumaður I gudmunduro@icelandair.is
Svala Guðjónsdóttir I mannauðsstjóri I svala@icelandair.is

We are looking for a positive, organized and solution-focused employee with
management experience.
Responsibilities include but are not limited to:
I Overseeing the day-to-day operations at Ramp Services
I Planning to meet operational needs, in collaboration with management
I Assessment of staffing requirements to ensure optimum staffing levels
and assignment of tasks
I Participating in international conferences and exhibitions
I Managing improvement projects in close collaboration with Ramp
Services employees
I Communication with other departments within Icelandair and other
companies within the Icelandair Group
I Streamlining and coordinating department procedures
I Relations with customers and foreign suppliers
Hiring standards:
I A university degree and/or other education that is relevant to the job
I A minimum of two years working in the aviation field
I A positive mindset, excellent communication skills and a keen interest in
creating a good working environment
I Good leadership skills and leadership experience are required
I Good Icelandic skills are an asset but not a requirement
I Excellent English skills are required
I Good computer skills, including knowledge of Outlook, Word, Excel and
Powerpoint are required
I Special emphasis is placed on applicants having a strong focus on safety
practices and continuous improvement in regard to security issues
I Proven ability to work independently and as part of a team
I Disciplined and excellent organizational skills
I Resourcefulness and honesty
For further information, please contact:
Guðmundur Ólafsson I KEF Ground Ops. Director I gudmunduro@icelandair.is
Svala Guðjónsdóttir I HR Manager I svala@icelandair.is

Vinsamlegast sækið um fyrir 16. ágúst 2019 með því
að senda inn ferilskrá og kynningarbréf á ensku
í gegnum career.icelandair.is.

Ertu að leita að sérfræðingi?
hagvangur.is

Please apply via career.icelandair.is with a CV and
cover letter in English no later than August 16, 2019.
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Vélstjóri

Rafvirkitæknimaður

óskast á Jón á Hoﬁ ÁR 42 sem gerður er út
frá Þorlákshöfn.
Óskað er eftir réttindamanni, en stærð aðalvélar er 729 kW. Umsóknir má senda á
jonpall@rammi.is, upplýsingar í síma 899 1785.

Smith & Norland vill ráða
tæknimann til starfa í
þjónustudeild fyrirtækisins.

Vesturvör 32 - 200 Kópavogur

7XEVƪ²JIPYV¯W«VZM²KIV²MVSKÀNµRYWXY£LIMQMPMWX¨ONYQSK¸²VYQ
VEJF¼RE²MEJKVIM²WPYZEVELPYXEW¯QWZ¸VYRSK¿QMW¸RRYVWX¸VJ£
ÀNµRYWXYZIVOWX¨²MSOOEV

Starfsmaður óskast
á varahlutalager

0IMXE²IVE²V¸WOYQSKWN£PJWX¨²YQIMRWXEOPMRKMVEJZMVONEI²EE²MPEQI²
sambærilega menntunWIQZMPPXEOEWX£ZM²£LYKEZIVXWXEVJSKLIJYV
QMOMRR£LYKE£ÀNµRYWXYSKQERRPIKYQWEQWOMTXYQ
9QIVE²V¨²EKSXXJVEQX¯²EVWXEVJLN£XVEYWXYSKJVEQW¨ORYJ]VMVX¨OM£
VEJQEKRWWZM²M

Við auglýsum eftir góðum manni/konu til starfa á varahlutalager. Starﬁð er mjög fjölbreytt og krefst þokkalegrar tölvukunnáttu, ensku í töluðu og rituð máli auk þekkingar á vélum,
sérstaklega landbúnaðartækjum.

Áhugasamir sendi umsókn á halldorh@sminor.is eða skili slíkri á
skrifstofu fyrirtækisins með upplýsingum um menntun og fyrri
störf fyrir 16. ágúst.

Íslyft & Steinbock þjónustan er búin að vera starfandi síðan
1972. Íslyft hefur verið markaðsleiðandi í sölu á Linde lyfturum
og vöruhúsatækjum síðastliðin 20 ár.

UmsóknareyðublöðQ£R£PKEWX£LIMQEW¯²YSOOEVsminor.is
YRHMVƫMTERYQ913//96 

Íslyft er m.a. með umboð fyrir Linde, John Deere, Avant, Merlo
og Combilift.

*EVM²ZIV²YVQI²EPPEVYQWµORMVSKJ]VMVWTYVRMVWIQEPKN¸VXXV¼RE²EVQ£P

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.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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.

ATVINNULÍFSTENGILL
VIRK leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf atvinnulífstengils.
Megináherslur í verkefnum atvinnulífstengils er að virkja fyrirtæki og
stofnanir atvinnulífsins til að taka virkan þátt í árangursríkri starfsendurhæfingu og auðvelda þannig einstaklingum endurkomu til vinnu eftir
veikindi eða slys.

Helstu verkefni
• Mynda samband við og heimsækja fyrirtæki og stofnanir í þeim tilgangi
að finna viðeigandi störf fyrir einstaklinga í starfsendurhæfingu
• Ráðgjöf vegna einstaklinga í þjónustu og aðstoð við atvinnuleit
• Samstarf við þverfagleg teymi og öflun og miðlun upplýsinga
• Framfylgja verkferlum, annast skráningu og skýrslugerð
• Veita fyrirtækjum sem ráða til sín einstaklinga í starfsendurhæfingu
stuðning og samtvinna þannig starfendurhæfingarferlið við
atvinnuþátttöku
• Umbóta- og þróunarstarf

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa
með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi
við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með
aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum
og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök
launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði.
VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menningu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður
og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.
Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störf.
Upplýsingar veitir: Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Metnaður, frumkvæði og fagmennska
Hagnýt starfsreynsla og mjög góð þekking á vinnumarkaði
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Ástríða fyrir því að starfa úti í samfélaginu og vera á ferðinni
Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
Félagslyndi, frumkvæði og jákvætt viðmót
Gott vald á íslensku og ensku ásamt góðri tölvukunnáttu

Umsóknarfrestur er til og með
25. ágúst 2019.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá
og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar
sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein
fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir
hæfnikröfur starfsins.

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

HULDA
ÆTLAR
AÐ VERÐA
ROKKARI
LANGAR ÞIG AÐ VINNA
MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS?

Undir skóla- og frístundasvið heyra:
• LEIKSKÓLAR
• GRUNNSKÓLAR
• FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR
Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

www.tgverk.is

ÞG Verk óskar eftir vönum smiðum til starfa
•
•
•
•

ÞG Verk - þekkingarfyrirtæki í byggingariðnaði síðan 1998

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

Félagið er byggt upp á traustum grunni og hefur staðið af sér
öll áföll í íslensku efnhagslífi sem og íslenskum byggingariðnaði
og starfar enn á upprunalegri kennitölu.
Markmið félagsins hefur ávallt verið að skila góðu verki til sinna
viðskiptavina á íbúðamarkaði sem og útboðsmarkaði, að stunda
traust og örugg viðskipti og uppfylla væntingar viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf eða mikil reynsla
• Góðir samskiptahæfileikar

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

• Ögun og skipulag í vinnubrögðum

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

Fjölbreyttir
atvinnumöguleikar

Alþjóðleg
tækifæri

Spennandi
áskoranir

Faglegt
XPKYHUð

Lærðu af meisturunum
KYNNING Á SPENNANDI STARFSNÁMI Á VOX
ÞRIÐJUDAGINN 13. ÁGÚST KL. 19.00
VOX býður upp á spennandi starfsnám fyrir eldhuga í mat- og framreiðslu. Um er að ræða nám sem gefur af sér
ZRHWHUKPZ[YMVN[¤RPM¤YPQHMU[PUUHUSHUKZZLT\[HU=PóIQ}ó\TOLPTôHUUmNZ[xRHѝVN]ў\YôHYZLT
MHYPó]LYó\YxZH\THUHmUmTZSLPó\TVNNLÄUPUUZûUx]LYSKULTHVNMHNTHUUHmZ]PóPU\
2`UU[\ôtYN\SSPUMYHT[xóHY[¤RPM¤YPm=6?¶]Pó[R\T]LSmT}[PôtY
Nánari upplýsingar: Guðrún Björk Geirsdóttir, gudrunbg@icehotels.is, sími 775 7060

VOX Brasserie & Bar /PS[VU9L`RQH]xR5VYKPJH :\ó\YSHUKZIYH\[ 9L`RQH]xR  ]V_'PJLOV[LSZPZ

Þátttaka
í keppnum
erlendis

Skrifstofustjóri áhættustýringar
Skrifstofa áhættustýringar er ný skrifstofa á kjarnasviði fjármála- og áhættustýringar en meginhlutverk hennar felst í stefnumörkun
og innleiðingu á heildstæðri áhættustýringu hjá Reykjavíkurborg.
Skrifstofan ber jafnframt ábyrgð á fjárhagslegum áhættugreiningum vegna A-hluta borgarsjóðs og tekur þátt í stefnumótun
um fjármálastjórn og fjárhagslega áhættustýringu. Skrifstofan annast vöktun á horfum í efnahagsmálum og gerð greinargerða
til borgarstjóra og borgarráðs um áhættur í rekstrarumhverﬁ borgarinnar.

Helstu verkefni og ábyrgð
Stjórnun og dagleg ábyrgð á starfsemi og rekstri skrifstofunnar
Ábyrgð á mörkun áhættustefnu og framkvæmd áhættustýringar
Ábyrgð á kortlagningu og gerð áhættumats
Ábyrgð á gerð áhættugreininga og sviðsmynda vegna reksturs borgarinnar
Ábyrgð á mótun aðferðarfræði við áhættustýringu, kerfislegt
utanumhald, skýrslugjöf og fl.
Ábyrgð á fjárhagslegum áhættugreiningum í rekstri og rekstrarumhverfi
borgarinnar og framsetningu á reglubundnum áhættuskýrslum
Annast vöktun efnahagsspár og greiningu á stöðu og horfum í efnahagsmálum

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólagráða og framhaldsmenntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði áhættufræða,
fjármálahagfræði, fjármálastærðfræði, fjármálaverkfræði eða aðgerðagreiningar
Þekking og reynsla á sviði áhættustýringar
Þekking á heildstæðri áhættustýringu (Enterprise Risk Management)
Sterk rökhugsun, greinarhæfni og færni til að hafa yfirsýn yfir flókin
og viðamikil verkefni
Góð þekking á sviði tölfræði, líkanagerð og flókinni greiningarvinnu
Reynsla að starfi tengdu stærðfræðilegum og hagfræðilegum greiningum, fjármálum
fyrirtækja og/eða fjárhagslegri áhættustýringu er æskileg
Þekking á sviði efnahagsmála, opinberra fjármála og fjármálamarkaða er æskileg

Veitir ráðgjöf og fræðslu á sviði áhættustýringar

Frumkvæði, framsýni og metnaður til að ná árangri í starfi

Ábyrgð á leiðbeiningar-, eftirlits- og þróunarhlutverki á sviði áhættustýringar

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

Skrifstofustjóri launaskrifstofu
Fjármála- og áhættustýringarsvið Reykjavíkurborgar leitar að öﬂugum leiðtoga til að stýra launaskrifstofu borgarinnar.
Launaskrifstofa er ein af skrifstofum hins nýja kjarnasviðs fjármála- og áhættustýringar. Skrifstofan ber ábyrgð á launavinnslu borgarinnar og
afgreiðslu launa, launatengdum gjöldum og skilum á staðgreiðslu launa. Þá veitir skrifstofan ráðgjöf til stjórnenda og mannauðsráðgjafa, sinnir
fræðslu- og gæðamálum vegna launavinnslu og meðhöndlunar launagagna, auk ﬂeiri verkefna er heyra undir skrifstofuna.

Helstu verkefni og ábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur

Stjórnun og dagleg ábyrgð á starfsemi og rekstri skrifstofunnar

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Ábyrgð á launavinnslu Reykjavíkurborgar, afgreiðslu launa
og skil á launatengdum gjöldum

Greiningarhæfni og þekking á launakerfum

Ábyrgð á móttöku og skráningu gagna, gagnavinnslu, launatöflum
og meðferð kjarasamninga í mannauðs- og launakerfi

Góð samskiptahæfni

Eftirlit með launagögnum
Ábyrgð á skilum á staðgreiðslu og launaframtali Reykjavíkurborgar
Ábyrgð á gæðamálum sem heyra undir skrifstofuna og veitir ráðgjöf
og fræðslu til stjórnenda og mannauðsráðgjafa

Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla
Frumkvæði, framsýni og metnaður til að ná árangri í starfi
Skipulagshæfni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
Geta til að vinna undir álagi
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréﬁ þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Umsóknarfrestur fyrir störﬁn er til og með 26. ágúst 2019.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um störﬁn á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Halldóra Káradóttir sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs í gegnum tölvupóstfangið halldora.karadottir@reykjavik.is.
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LAUS STÖRF

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
Fræðslu- og frístundaþjónusta

• Kennslufulltrúi í upplýsingatækni
Grunnskólar

• Frístundaleiðbeinandi - Hvaleyrarskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Öldutúnsskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Lækjarskóli
• Sérkennari á yngri stigum - Öldutúnsskóli
q4UVÆOJOHTGVMMUSÐJOFNFOEBNFÆƪÌMÔ¼UUBO
vanda - Menntasetrið við Lækinn
• Umsjónarkennari - Menntasetrið við Lækinn
q´SPTLBÔK·MǠ4FUCFSHTTLÉMJ
• Heimilisfræðikennsla - Setbergsskóli
q4LÉMBMJÆJÃÃÔSÉUUBIÐTJ4FUCFSHTTLÉMJ
Leikskólar

• Leikskólakennari - Vesturkot
• Leikskólakennari - Hvammur
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á IBGOBSƪPSEVSJT

585 5500 IBGOBSƪPSEVSJT

Lögfræðingur í
lögfræðiráðgjöf tekjusviða

Við leitum að framúrskarandi og þjónustulunduðum einstaklingi til
starfa í lögfræðiráðgjöf tekjusviða. Starfsfólk deildarinnar sinnir lögfræðilegri
ráðgjöf fyrir eignastýringu, markaðsviðskipti og viðskiptabankasvið.
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu og reynslu á sviði verðbréfamarkaðsréttar
og/eða málefnum lífeyrissjóða.

Hæfniskröfur

• Meistarapróf í lögfræði, lögmannsréttindi æskileg
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku ásamt hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og í hóp

Helstu verkefni

• Lögfræðileg verkefni á sviði verðbréfamarkaðsréttar og lífeyrismála
• Ritun álita, samninga- og skjalagerð
• Samskipti við opinbera aðila og viðskiptavini

Nánari upplýsingar veitir Unnur Erla Jónsdóttir forstöðumaður, 444 6130,
unnur.erla.jonsdottir@arionbanki.is eða Ásta Einarsdóttir mannauðsráðgjafi,
856 6376, asta.einarsdottir@arionbanki.is.

• Þátttaka í ýmsum starfs- og verkefnahópum
Sótt er um starfið á arionbanki.is. Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst 2019.
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.

arionbanki.is/storf

Arion banki atvinna

Arion banki er skráður á aðallista Nasdaq Iceland og Nasdaq Stockholm. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er
okkur hjartans mál. Arion banki er jafnlaunavottaður en það felur í sér formlega staðfestingu á því að fagleg
vinnubrögð séu til staðar við ákvörðun launa og að starfsfólki í jafnverðmætum störfum sé ekki mismunað.
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Nýtt fólk

Skóla- og frístundasvið

Innkaupa- og vörusérfræðingur
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf innkaupa- og vörusérfræðings laust til umsóknar. Leitað er að öﬂugum
og metnaðarfullum einstaklingi í fjármála- og rekstrarþjónustu skóla- og frístundasviðs. Næsti yﬁrmaður innkaupa- og vörusérfræðings er fjármálastjóri sviðsins.
Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi Námsﬂokka
Reykjavíkur og skólahljómsveita. Útgjöld sviðsins eru u.þ.b. 50 milljarðar kr. á ári í tæplega 200 rekstrareiningum. Innkaup á vörum
og þjónustu nema u.þ.b. 5 milljörðum kr.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Stýring á innkaupum á vörum og þjónustu sviðsins.
• Umsjón með framkvæmd útboða á vegum sviðsins.
• Greining á tækifærum sem leiða til rekstrarhagkvæmni fyrir
sviðið.
• Eftirlit með virkni innkaupaferla.
• Samskipti við miðlæga innkaupaskrifstofu borgarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða í viðskiptafræði, verkfræði eða önnur sambærileg raungreinamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
• Reynsla af stýringu innkaupa er æskileg.
• Góð samskiptafærni og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Þekking á gerð útboðslýsinga og samninga.
• Þekking á opinberum innkaupum er æskileg.
• Haldgóð alhliða tölvuþekking.

Umsókn fylgi starfsferilskrá og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð. Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2019.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Kristján Gunnarsson, fjármálastjóri í síma 411-1111, netfang: kristjan.gunnarsson@reykjavik.is

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

J

ewells Chambers hefur
verið ráðin til auglýsinga- og
markaðsfyrirtækisins Pipars\
TBWA og dótturfyrirtækis þess,
netmarkaðsstofunnar The Engine
þar sem hún stýrir stafrænni stefnumótun.
Jewells mun leiða og móta stefnu í öllu
sem við kemur stafrænni markaðssetningu á netinu fyrir
bæði innlenda og erlenda viðskiptavini Pipars\TBWA
og The Engine og mun sjá um að fylgja henni síðan eftir
ásamt teymi sérfræðinga stofanna. Hún mun einnig sjá
um að leiða og þróa stefnu í að greina árangur stafrænnar
markaðssetningar fyrir viðskiptavini bæði hvað varðar
sölu, þjónustu og upplifun.
Jewells starfaði sem markaðs- og stefnumótunarstjóri
hjá Íslenskum fjallaleiðsögumönnum á árunum 2016 -2019.
Áður en hún kom til Íslands starfaði hún í New York m.a.
hjá ClickZ Group & SES, Opal Summits, The Glass Hammer
og The White House Project.
Jewells er fædd og uppalin í Brooklyn í New York en hún
flutti til Íslands fyrir þremur árum. Utan vinnu stundar
hún fjallgöngur og heldur úti hlaðvarpi um Ísland. Jewells
er gift Gunnari Erni Ingólfssyni sálfræðingi.

Ó

Vörður er ört stækkandi tryggingafélag með um 100 starfsmenn og 65 þúsund viðskiptavini um land allt. Félagið býður upp á
nútímalegt starfsumhverﬁ og byggir á umbótamenningu þar sem áhersla er lögð á framsækna hugsun, sveigjanleika, árangur,
samfélagslega ábyrgð, vellíðan og starfsánægju.
Vörður er Fyrirtæki ársins hjá VR.

VERKEFNASTJÓRI Á VERKEFNASTOFU
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Reynsla af verkefnastjórnun, reynsla af stýringu stafrænna
verkefna með AGILE-nálgun er kostur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ svo sem MPM,
viðskipta- eða verkfræði

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Helgi R. Helgason, forstöðumaður, í netfanginu helgih@vordur.is

TJÓNAFULLTRÚI Í SJÚKRA- OG SLYSATJÓNUM/PERSÓNUTJÓNUM
Starfssvið:
• Almenn vinnsla mála er varða persónutjón
• Yﬁrlestur og úrvinnsla læknisfræðilegra gagna
• Ákvörðun bótaskyldu og uppgjör tjónamála
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini, heilbrigðisstofnanir og aðra hagsmunaaðila

Jewells ráðin til
Pipars\TBWA

Ólöf Hildur nýr framkvæmdastjóri fjármálasviðs Advania Data Centers

Við leitum
að liðsauka

Starfssvið:
• Verkefnastýring umbreytingaverkefna
• Undirbúningur, skilgreining og skipulagning verkefna
• Greiningarvinna og upplýsingagjöf
• Handleiðsla verkefnateyma
• Tryggja framgang og árangur verkefna
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Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
• Skipulögð og vandvirk vinnubrögð ásamt hæfni
til að vinna undir álagi
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Góð tök á tölulegum útreikningum
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ svo sem á sviði
heilbrigðis- eða félagsvísinda

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Heiða Óskarsdóttir, forstöðumaður, í netfanginu heida@vordur.is

löf Hildur Pálsdóttir hefur verið
ráðin framkvæmdastjóri
fjármálasviðs hátæknifyrirtækisins Advania Data Centers.
Ólöf hefur undanfarið starfað
sem sjálfstæður fjármálaráðgjafi
og setið í stjórnum félaga, m.a.
Regins hf. Þar áður starfaði hún í
um 20 ár hjá Arion banka og forvera
hans, m.a. sem stjórnandi á fyrirtækjasviði. Starfsferill hennar hefur einkum
snúist um ákvarðanir um fjárfestingar og lánveitingar, en
jafnframt greiningarvinnu og samningagerð. Hún hefur
jafnframt reynslu af straumlínustjórnun og sat í ýmsum
innri ákvörðunarnefndum innan bankans.
Ólöf útskrifaðist sem viðskiptafræðingur af fjármálasviði við Háskóla Íslands árið 2000.
Advania Data Centers sérhæfir sig í rekstri gagnavera,
ofurtölva, blockchain og tölvubúnaðar sem hannaður er
til að hámarka reiknigetu.
Advania Data Centers á og rekur tvö öflug gagnaver
sem hýsa tölvubúnað og ofurtölvur. Meðal viðskiptavina
fyrirtækisins er ein stærsta fjármálastofnun heims sem
nýtir ofurtölvuþjónustur og gagnavershýsingu félagsins,
fyrirtæki í bílaframleiðslu og flugiðnaði ásamt fjölmörgum stofnunum og fyrirtækjum á ýmsum sviðum,
bæði innlendum og erlendum.

Halldóra aðstoðarmaður
bæjarstjóra Reykjanesbæjar

H

alldóra G. Jónsdóttir hefur verið
ráðin í starf aðstoðarmanns
bæjarstjóra Reykjanesbæjar.
Hún lauk B.S. í viðskiptafræði
frá Háskólanum í Reykjavík árið
2003 og meistaranámi í forystu og
stjórnun, með áherslu á verkefnastjórnun, frá Háskólanum á Bifröst
árið 2019.
Síðastliðin átta ár hefur hún starfað
sem sérfræðingur í markaðs- og samskiptadeild Landsbankans en þar áður starfaði hún hjá Landsbankanum og
Sparisjóðnum í Keflavík.
Halldóra mun hefja störf byrjun september.

Vörður er jafnlaunavottað fyrirtæki og hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um.
Tekið er á móti umsóknum á heimasíðu félagsins vordur.is

Umsóknarfrestur er til 19. ágúst nk.

Tilkynningar um nýtt fólk Atvinnublað Fréttablaðsins
kemur út á laugardögum í viku hverri. Umsjónarmaður
blaðsins er Hrannar Helgason. Blaðið birtir valdar
greinar um ráðningu nýrra starfsmanna. Sendið tilkynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið:
nyttfolk@frettbladid.is
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Nýtt fólk
Inga Rún ráðin til
Fréttablaðsins

I

nga Rún Sigurðardóttir, enskuog fjölmiðlafræðingur, hefur
verið ráðin umsjónarmaður
Tilverunnar í Fréttablaðinu. Hún
hefur starfað sem blaðamaður
síðustu tvo áratugi, mestallan tímann á Morgunblaðinu, þar af lengst
á Sunnudagsblaði Morgunblaðsins og
sem menningarblaðamaður og umsjónarmaður dægurmenningarmála blaðsins auk starfa á mbl.
is um tveggja ára skeið. Hún hefur enn fremur skrifað í
sýningarskrár fyrir listasöfn og gallerí, fleiri erlend og
íslensk blöð og tímarit, þar á meðal Berliner Zeitung í
gegnum evrópskan blaðamannastyrk.
Inga Rún er menntuð frá Háskóla Íslands og Háskólanum í Amsterdam.
Tilveran er þemaefni sem birt er í hverju fimmtudagsblaði Fréttablaðsins þar sem áhugaverð samfélagsmál eru
krufin á læsilegan máta.
Inga Rún er búsett í Árbænum og elskar göngur í Elliðaárdalnum, sundferðir með fjölskyldunni, bóklestur,
umhverfismál, hönnun og matarmarkaði.
Inga Rún hóf störf 1. ágúst.

Díana Óskarsdóttir nýr
forstjóri HSU

D

íana Óskarsdóttir hefur verið
skipuð í starf forstjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurlands til næstu fimm ára. Díana er
menntaður geislafræðingur með
meistaranám í lýðheilsuvísindum
og hefur að auki stundað nám
í stjórnun og rekstri á sviði heilbrigðisþjónustu.
Heilbrigðisráðherra skipar í stöðuna
og er ákvörðun ráðherra tekin að undangengnu mati lögskipaðrar hæfnisnefndar sem metur hæfni umsækjenda
um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana. Sex sóttu um
stöðuna.
Díana er með B.S.-gráðu í geislafræði, meistarapróf
í lýðheilsuvísindum og hefur að auki stundað nám í
stjórnun og rekstri á sviði heilbrigðisþjónustu. Hún hefur
gegnt starfi deildarstjóra á röntgendeild Landspítalans
frá árinu 2015, samhliða lektorsstöðu við Háskólann í
Reykjavík. Áður starfaði hún í sjö ár sem geislafræðingur
hjá Hjartavernd auk þess að vera námsbrautarstjóri í
lektorsstöðu við Háskóla Íslands í tíu ár. Díana hóf fyrst
störf sem geislafræðingur árið 1990 og hefur frá þeim tíma
meðal annars unnið á Heilbrigðisstofnun Suðurlands,
Landspítalanum og hjá Geislavörnum ríkisins.

Kennsluráðgjaﬁ
Staða kennsluráðgjafa fyrir leik- og grunnskóla á starfssvæði Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings er laus til umsóknar.
Um er að ræða 100% stöðu. Á svæðinu eru sjö leikskólar, sex grunnskólar og tveir leik- og grunnskólar.
Starfssvið
• Forvarnarstarf og ráðgjöf um snemmtæka íhlutun með áherslu á
sjálfbærni skóla við lausn mála sem upp koma.
• Þverfaglegt samstarf með starfsfólki leik- og grunnskóla.
• Fræðsla og/eða handleiðsla vegna einstaklinga eða hópa.
• Stuðningur við nýbreytni- og þróunarstarf skóla m.a. með
ráðgjöf við stjórnendur og starfsmenn leik- og grunnskóla.
• Skipulagning á símenntun starfsfólks leik- og grunnskóla og
stuðningur við starfsþróun.

Hjá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings starfar öﬂug liðsheild sérfræðinga sem vinnur í þverfaglegu samstarﬁ um málefni einstaklinga og hópa. Það eru forstöðumaður, teymisstjóri og kennsluráðgjaﬁ, sálfræðingar, talmeinafræðingar og félagsráðgjafar.
Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að taka þátt í þróun þjónustunnar og samstarﬁ, m.a við sérfræðinga ART
teymis og heilbrigðisþjónustu.
Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst 2019
Umsóknir sendist rafrænt á netfangið hrafnhildur@arnesthing.is. Umsókninni skal fylgja ferilskrá um störf umsækjanda, menntun
og nöfn tveggja umsagnaraðila. Einnig skal fylgja greinargerð þar sem fram koma hugmyndir umsækjanda um sérfræðiþjónustu og
tilgreina þau verkefni sem viðkomandi hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starﬁnu. Í samræmi við jafnréttisstefnu sveitarfélaganna eru bæði karlar og konur hvött til að sækja um starﬁð. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands Íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. september 2019 eða eftir samkomulagi. Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hrafnhildur Karlsdóttir teymisstjóri og kennsluráðgjaﬁ hrafnhildur@arnesthing.is

ATVINNA

RIDDARAR
HRINGHAGKERFISINS
STARFSFÓLK ÓSKAST
Á ENDURVINNSLUSTÖÐ

Ingvar Freyr ráðinn
hagfræðingur Samorku

Við óskum eftir að ráða fólk til starfa
á endurvinnslustöðvar SORPU.

I

Í starﬁnu felst:
• afgreiðsla og þjónusta
• dagleg umhirða og þrif stöðvarinnar
• móttaka viðskiptavina og leiðsögn
• mat á farmi og aðstoð við ﬂokkun
• innheimta á gjaldi vegna úrgangs
• umsjón skilagjaldsskyldra umbúða
• annað sem tilheyrir starﬁnu

ngvar Freyr Ingvarsson hefur verið
ráðinn í starf hagfræðings hjá
Samorku, samtökum orku- og
veitufyrirtækja á Íslandi.
Ingvar lauk meistaragráðu í
hagfræði með áherslu á orku- og
loftslagshagfræði frá Landbúnaðarháskólanum að Ási (Norges
miljø- og biovitenskapelige unversitet – NMBU) árið 2016, kennsluréttindum frá Háskóla Íslands árið 2012 og B.S.-gráðu í hagfræði
frá sama skóla árið 2011.
Samhliða námi starfaði hann sem sérfræðingur hjá
Hagfræðideild Landsbankans og við tölfræðilegar
greiningar hjá Seðlabanka Íslands. Þá hefur hann kennt
hagfræði og skyldar greinar, bæði í menntaskóla og við
Opna háskólann í Reykjavík, sem kennari í Háskóla
Íslands og við NMBU.
Ingvar hefur verið hagfræðingur Samtaka verslunar og
þjónustu frá árinu 2016.
Ingvar Freyr mun hefja störf hjá Samorku í september.

Tilkynningar um nýtt fólk Atvinnublað Fréttablaðsins
kemur út á laugardögum í viku hverri. Umsjónarmaður
blaðsins er Hrannar Helgason. Blaðið birtir valdar
greinar um ráðningu nýrra starfsmanna. Sendið tilkynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið:
nyttfolk@frettbladid.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyﬁsbréf sem grunnskólakennari.
• Framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða.
• Farsæl kennslureynsla í grunnskóla, kennslureynsla í leikskóla
æskileg.
• Góðir skipulagshæﬁleikar,
• Lipurð í samskiptum, reynsla og áhugi á teymisvinnu.

Leitað er að starfsfólki með hæfni í mannlegum
samskiptum, ríka þjónustulund og góða framkomu.
Snyrtimennska og íslenskukunnátta eru skilyrði
auk þess sem reynsla af þjónustustörfum og áhugi
og þekking á umhverﬁsmálum eru kostir.
Unnið er í vaktavinnu í um 84% starfshlutfalli.
Sótt er um á heimasíðu SORPU á sorpa.is/starf
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst.

SORPA | Gylfaflöt 5 | 112 Reykjavík | 520 2200 | sorpa.is

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

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Ritari
Laus er til umsóknar 60% staða ritara á geðheilsusviði Reykjalundar.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn.
Kraﬁst er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulagshæﬁleika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. Mikilvægt
er að viðkomandi haﬁ góða tölvukunnáttu og þekking á sjúkraskrárkerﬁnu Sögu er æskileg. Heilbrigðisritaranám og/eða nám
innan heilbrigðisvísinda er einnig æskilegt.
Laun byggja á kjarasamningi Sameykis og fjármálaráðherra auk
stofnanasamnings Sameykis og Reykjalundar.
Upplýsingar um starﬁð veita Rósa María Guðmundsdóttir
hjúkrunarstjóri geðheilsusviðs í síma 585-2000, netfang;
rosamaria@reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri í síma 585-2143, netfang; gudbjorg@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 25. ágúst 2019.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má ﬁnna á heimasíðunni www.reykjalundur.is

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

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur
Löglærður fulltrúi
Skrifstofumaður
Móttökuritari
Yfirhjúkrunarfræðingur svæðis
Lögfræðingur í reglusetningum
Viðskiptafræðingur í innheimtu
Hjúkrunarfræðingur
Sálfræðingur barna
Hjúkrunarfræðingur
Yfirlandvörður á Breiðam.sandi
Mannvirkja- og gæðafulltrúi
Framhaldsskólakennari í dönsku
Prestur í Kirkjubæjarkl.prestakall
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði
Starf í þjónustudeild
Sérfræðingur á sviði lífeindafræði
Launa- og rekstrarfulltrúi
Lögreglumaður

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Fjármálaeftirlitið
Landspítali, reikningsskil og fjárstýring
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Vatnajökulsþjóðgarður
Vatnajökulsþjóðgarður
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Biskupsembættið
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landspítali, rannsóknakjarni
Barnaverndarstofa
Lögreglustjórinn á Austurlandi

Garðabær
Hvolsvöllur
Selfoss
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Seltjarnarnes
Seltjarnarnes
Skaftafell
Garðabær
Akranes
Kirkjubæjarkl.
Akureyri
Akranes
Egilsstaðir
Reykjavík
Reykjavík
Eskifjörður

201908/1447
201908/1446
201908/1445
201908/1444
201908/1443
201908/1442
201908/1441
201908/1440
201908/1439
201908/1438
201908/1437
201908/1436
201908/1435
201908/1434
201908/1433
201908/1432
201908/1431
201908/1430
201908/1429
201908/1428

RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm

Barnaverndarstofa
Launa- og rekstrarfulltrúi
Barnaverndarstofa hefur í rúma tvo áratugi verið leiðandi
í þjónustu við börn, þróun vandaðra vinnubragða og innleiðingu gagnreyndra aðferða. Stofan leitar að öﬂugum
launa- og rekstrarfulltrúa í fullt starf. Barnaverndarstofa
er sjálfstæð stofnun með sex starfseiningar og rúmlega
90 starfsmenn.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Launavinnsla
• Merking fylgiskjala til greiðslu og samþykkt rafrænna
reikninga
• Bókhaldsmerking og frágangur fylgiskjala með innkaupakortum
• Ýmis upplýsingagjöf til starfsmanna vegna kjaramála
• Önnur tilfallandi verkefni tengd launavinnslu og bókhaldi
• Aðstoð við símsvörun og afgreiðslu
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf skilyrði
• Þekking og reynsla af sambærilegu starﬁ æskileg
• Mjög góð almenn tölvukunnátta er skilyrði
• Viðkomandi þarf að vera talnaglöggur og nákvæmur
• Mikilvægt er að búa yﬁr góðri samskiptafærni, hæfni til
að vinna skipulega og ríkri þjónustulund
• Krafa um mjög góða íslenskunnáttu í ræðu og riti
• Krafa um enskukunnáttu, kunnátta í einu norðurlandamáli æskileg
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Við
úrvinnslu umsókna um störﬁn gildir mat Barnaverndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi ríkisins og SFR. Tekið er mið
af jafnréttisáætlun Barnaverndarstofu við ráðningar á
stofuna.
Umsóknarfrestur er til og með 2. september n.k.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Guðrún Sigurjónsdóttir, fjármála- og mannauðsstjóri Barnaverndarstofu í
síma 530-2600 eða á netfanginu gudruns@bvs.is.
Umsóknir óskast sendar á netfangið bvs@bvs.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Allar umsóknir gilda í sex
mánuði frá birtingu ef starf losnar að nýju innan þess
tíma.

Hönnun og áætlanagerð
Blönduósi eða Sauðárkróki
6%6-/ SLJ EYKPʴWMV IJXMV XORMQERRM ZM LʯRRYR ʛXPEREKIV SK ƽIMVE ʛ WXEVJWWXʯ
J]VMVXOMWMRWʛ&PʯRHYʬWMIE7EYʛVOVʬOMWOMPIKXIVEZMOSQERHMKIXMLEƼWXʯVJ
WIQ J]VWX ,ʣV IV YQ JNʯPFVI]XX WXEVJ E VE ZM HVIMƼOIVƼ J]VMVXOMWMRW :M LZIXNYQ
bæði konur og karla til að sækja um.

Starfssvið

Hæfniskröfur

• Áætlanagerð

• Rafmagnstæknifræði eða rafmagnsiðnfræði

• ,ʯnnun HreiƼkerJa

• Þekking og reynsla af háspennukerfum er kostur

• :erkunHirbʱningur

• Þekking á AutoCad er kostur

• Samskipti við viðskiptavini

• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

• Gagnaskráningar

• Drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar veita Steingrímur Jónsson, deildarstjóri rekstrarsviðs á Norðurlandi og/eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til
2. ágʱst 209 og skal skila umsóknum með ferilskrá á [[[.rarik.is/atvinna.
RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa
raforku auk ess að aƽa, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru
um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt
um landið.

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is
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Skóla- og frístundasvið

Fjármálasérfræðingur
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf fjármálasérfræðings laust til umsóknar. Leitað er að öﬂugum og
metnaðarfullum einstaklingi í fjármála- og rekstrarþjónustu skóla- og frístundasviðs. Næsti yﬁrmaður fjármálasérfræðings er
fjármálastjóri sviðsins og helstu verkefni tengjast fjármálaþjónustu við leikskóla borgarinnar. Undir skóla- og frístundasvið heyrir
rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi Námsﬂokka Reykjavíkur og skólahljómsveita.
Jafnframt greiðir sviðið framlög til sjálfstætt starfandi dagforeldra, leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla og hefur eftirlit með
starfsemi þeirra. Skóla- og frístundasvið þjónustar yﬁr 20 þúsund börn og fjölskyldur þeirra. Útgjöld sviðsins eru u.þ.b. 50 milljarðar kr. á ári í tæplega 200 rekstrareiningum.
Helstu verkefni:
• Úthlutunarlíkan og dreiﬁng fjármagns til leikskóla.
• Gerð fjárhagsáætlana.
• Mánaðarleg uppgjör og frávikagreining.
• Fjárhagslegt eftirlit til að tryggja að útgjöld séu
innan fjárheimilda.
• Greiningarvinna og útreikningar.
• Eftirlit með lykiltölugreiningu starfstöðva.
• Upplýsingagjöf til stjórnenda.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða í viðskiptafræði með áherslu á fjármál
eða endurskoðun.
• Mastersgráða í viðskiptafræði kostur.
• Reynsla af vinnu við uppgjör og áætlanagerð æskileg.
• Reynsla af lykiltalnagreiningu æskileg.
• Þekking á rekstri leikskóla er kostur.
• Góð íslenskukunnátta ásamt færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starﬁ.
• Skipulagshæfni, nákvæmni og öguð vinnubrögð.
• Lipurð í samskiptum.

Umsókn fylgi starfsferilskrá og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð. Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2019.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

GUARD FORCE COMMANDER
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Guard Force
Commander lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2019. Frekari
upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu sendiráðsins:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment
Application (ERA)
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual
for the position of Guard Force Commander. The closing
date for this postion is August 19, 2019. Application
instructions and further information can be found on the
Embassy’s home page:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Applications must be submitted through Electronic
Recruitment Application (ERA)

Nánari upplýsingar veita Kristján Gunnarsson, fjármálastjóri og Guðmundur Guðbjörnsson, deildastjóri í síma 411-1111,
netföng: kristjan.gunnarsson@reykjavik.is , gudmundur.gudbjornsson@reykjavik.is

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

Náttúrustofa Vestfjarða
auglýsir starf forstöðumanns
laust til umsóknar
Náttúrustofa Vestfjarða er alhliða rannsóknar- og
þjónustustofnun í náttúrufræðum á Vestfjörðum,
með aðsetur í Bolungarvík og starfsstöðvar á
Hólmavík og Patreksﬁrði. Verkefni Náttúrustofunnar
varða fyrst og fremst öﬂun upplýsinga um náttúru og
umhverﬁ Vestfjarða og úrvinnslu á þeim.
Náttúrustofa Vestfjarða sinnir fjölbreyttum
verkefnum á sínu starfsssviði fyrir sveitarfélög,
stofnanir eða einkaaðila. Auk þess sér Náttúrustofan
um rekstur safna fyrir Bolungarvíkurkaupstað.
Helstu verkefni forstöðumanns:
• Ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun mannauðs.
• Leiðir rannsóknir á verkefnasviði Náttúrustofunnar.
• Fjármál, áætlanagerð og innleiðing stefnumótunar í
samstarﬁ við stjórn.
• Ábyrgð á verkefnasamningum við sveitarfélög á
Vestfjörðum.
• Samskipti við stjórnvöld, aðildarsveitarfélög, önnur
sveitarfélög á starfssvæðinu, samstarfsaðila og
viðskiptavini.

Byrjaðu hjá okkur
og breyttu heiminum
Tækniskólinn leitar dönskukennara.
Nánari upplýsingar um hæfniskröfur og starfslýsingu er
að ﬁnna á vefsíðu Tækniskólans www.tskoli.is/laus-storf

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í líffræði og framhaldsmenntun í dýrafræði,
vistfræði eða sambærileg menntun.
• Reynsla af sjálfstæðum rannsóknum og skýrslugerð.
• Reynsla af styrkumsóknum og sjálfstæðum
vinnubrögðum.
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og
uppbyggilegt viðmót.
• Hæfni í ræðu og riti á íslensku og ensku.
Náttúrustofa Vestfjarða er rekin skv. lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur nr. 60/1992 og er
stofnunin rekin af sex sveitarfélögum á Vestfjörðum með
stuðningi ríkisins. Náttúrustofa Vestfjarða er ein af átta
náttúrustofum sem starfa víðsvegar um landið og hafa
með sér formlegt samstarf innan SNS, samtökum náttúrustofa.
Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2019
Upplýsingar veitir Friðbjörg Matthíasdóttir,
fridbjorg@nave.is, sími 898 2563
Tekið við umsóknum á fridbjorg@nave.is
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Seltjarnarnesbær
Laus störf
Grunnskóli Seltjarnarness
• Stuðningsfulltrúa og skólaliða vantar
í hlutastörf frá hausti 2019.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri, Yﬁrhjúkrunarfræðingur svæðis
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri auglýsir laust starf yﬁrhjúkrunarfræðings svæðis á Heilsugæslunni á Akureyri.
Um er að ræða 100% stöðu (dagvinna). Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst eða eftir samkomulagi.
Næsti yﬁrmaður er framkvæmdastjóri hjúkrunar.
Hæfnikröfur
- Íslenskt hjúkrunarleyﬁ og a.m.k. 5 ára starfsreynsla við
hjúkrun
- Viðbótarmenntun á sviði heilbrigðisvísinda, viðskiptafræði
eða stjórnunar æskileg
- Reynsla af heilsugæsluhjúkrun er æskileg
- Reynsla af stjórnun er æskileg
- Góð tölvukunnátta
- Framúrskarandi samskiptahæfni
- Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst næstkomandi.

Helstu verkefni og ábyrgð
- Er yﬁrmaður hjúkrunar á starfsstöð HSN á Akureyri og annarrar stoðstarfsemi samkvæmt skipuriti
- Skipuleggur og stjórnar hjúkrunarþjónustu heilsugæslustöðvarinnar og tekur þátt í klínísku starﬁ
- Stuðlar að þekkingarþróun í hjúkrun með því að hvetja til
rannsókna og nýta rannsóknarniðurstöður
- Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur
- Tryggir að rekstur og starfsmannamál séu í samræmi við
fjárhagsáætlun
- Tekur þátt í þverfaglegu samstarﬁ, þróun þjónustu og
stjórnun verkefna á starfsstöðinni og þvert á stofnun
- Hefur umsjón með starfsemi heilsugæslustöðvarinnar samkvæmt skipuriti ásamt yﬁrlækni
- Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

Frekari upplýsingar um starﬁð
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa gert.
Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteini og íslenskt hjúkrunarleyﬁ. Sótt er um starﬁð á heimasíðu stofnunarinnar www.hsn.is
(laus störf) eða á www.starfatorg.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Frístundamiðstöð Seltjarnarness
• Tómstundafræðingar, frístundaleiðbeinendur
og stuðningsfulltrúar, fullt starf / hlutastörf
með börnum á aldrinum 6-16 ára.
• Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra
uppeldisfræðimenntun, fullt starf / hlutastarf
með börnum á aldrinum 6-9 ára.
Nánari upplýsingar um starfið og skil umsóknar
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsókn fylgi starfsferliskrá og upplýsingar um nám og fyrri störf. Umsækjendur eru auk þess beðnir um að skila kynningarbréﬁ
með rökstuðningi fyrir hæﬁ og sýn á starﬁð.
Tóbaksnotkun og notkun á rafsígarettum er ekki heimiluð á vinnutíma innan HSN.
Gildi HSN eru: Fagmennska - Samvinna - Virðing • Umsóknarfrestur er til og með 02.09.2019

seltjarnarnes.is

Nánari upplýsingar veita
Guðný Friðriksdóttir - gudnyf@hsn.is - 860 7750 • Bryndís Lilja Hallsdóttir - bryndis.lilja.hallsdottir@hsn.is - 432 4050

Yﬁrmaður fasteignasviðs Hörpu
Hús á heimsmælikvarða leitar að framúrskarandi liðsmanni

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar

Daglegur rekstur húsnæðis.

Að lágmarki 5 ára reynsla af stjórnun

Viðkomandi þarf að hafa metnað til að ná árangri

Áætlanagerð og ábyrgð á kostnaði

og rekstri á sviði fasteigna.

í rekstri og að viðhalda gæðum sem sæma þeirri

fasteignasviðs.

Háskólamenntun á sviði verkfræði,

einstöku byggingu sem Harpa er. Starﬁð hentar

Skipulagning og verkefnastjórnun

byggingartæknifræði eða sambæri-

árangursdrifnum og skipulögðum einstaklingi

á framkvæmd viðhalds og fjárfestinga.

legra greina.

Samningagerð og umsjón með

Geta til að leiða ábyrgan og hag-

Umsóknum ásamt stuttu kynningarbréﬁ þar sem

þjónustuaðilum vegna húsnæðis.

kvæman rekstur fasteignar.

gerð er grein fyrir af hverju sótt er um starﬁð

Samskipti og þjónusta við fasta

Yﬁrgripsmikil þekking á kerfum

skal skilað til Elínar Gränz mannauðsstjóra Hörpu

notendur og rekstraraðila í Hörpu.

sem tengjast fasteignaumsjón.

á netfangið elin@harpa.is

Fjölbreytt þróunarverkefni s.s. á

Skipulagshæfni og geta til að

umhverﬁsvænum lausnum í rekstri

fylgja verkefnum eftir.

fasteignarinnar og undirbúningur

Framúrskarandi hæfni í mannlegum

fyrir samrekstur bílahúss með lóðar-

samskiptum og rík þjónustulund.

höfum á Hörpusvæðinu.

Geta til að vinna undir álagi.

Næsti yﬁrmaður starfsmanna

Að lágmarki þriggja ára reynsla

fasteignasviðs.

af mannaforráðum.

sem vill takast á við fjölbreyttar áskoranir í starﬁ.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Svanhildur
Konráðsdóttir forstjóri Hörpu á netfangið
svanhildur@harpa.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst
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Skóla- og frístundasvið

Skólastjóri Fossvogsskóla
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Fossvogsskóla lausa til umsóknar.
Fossvogsskóli er hverﬁsskóli í Blesugrófar- og Fossvogshverﬁ, stofnaður árið 1971. Í skólanum eru um 340 nemendur í 1.-7. bekk.
Skólinn er staðsettur í fallegu umhverﬁ í Fossvogsdalnum en þaðan eru greiðar göngu- og hjólaleiðir í útivistarperlur borgarinnar,
Elliðaárdal og Nauthólsvík. Áhersla er á umhverﬁs- og lýðheilsumál og hefur skólinn tekið þátt í Grænfánaverkefninu frá árinu 2000
og í verkefni um Heilsueﬂandi skóla. Mikil hjólamenning er í skólanum og nemendur hvattir til að ganga eða hjóla í skólann. Skólinn
vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar og áhersla er á verk- og listgreinar, útivist og fjölbreytt og sveigjanlegt skólastarf.
Mikil áhersla er lögð á teymisvinnu kennara og verið er að innleiða leiðsagnarnám. Einkunnarorð skólans eru …vertu til að leggja
hönd á plóg … og vísar til þess að menntun barnanna er samvinnuverkefni alls skólasamfélagsins. Skólinn hefur á að skipa kraftmiklu og áhugasömu starfsfólki, stöðugleiki er í starfsmannahaldi og öﬂugt foreldrafélag starfar við skólann. Miklar endurbætur
hafa farið fram á húsnæði skólans á þessu ári.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yﬁr leiðtogahæﬁleikum og hefur víðtæka þekkingu á skólastarﬁ.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu hans
innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarﬁ aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyﬁ til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í
skólastarﬁ.
• Stjórnunarhæﬁleikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarﬁ og leiða framsækna
skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf, leyﬁsbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, greinargerð um framtíðarsýn
umsækjanda á skólastarﬁð, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. nóvember 2019. Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands. Umsækjendur eru
beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: sofﬁa.vagnsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

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

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir
tvær stöður lausar til umsóknar
Mannvirkja- og gæðafulltrúi
Leitað er að skipulögðum og drífandi einstaklingi í starf
mannvirkja- og gæðafulltrúa. Starfsmaðurinn mun hafa
umsjón með byggingaframkvæmdum og uppbyggingu innviða auk þess að sinna öryggis- og gæðamálum. Um nýtt
starf er að ræða sem heyrir beint undir framkvæmdastjóra
Vatnajökulsþjóðgarðs.

Yﬁrlandvörður á Breiðamerkursandi
Staðan er heilsársstaða, með aðsetur í Skaftafelli, en
vinnan fer að mestu fram á Jökulsárlóni. Staða yﬁrlandvarðar á Breiðamerkursandi er tilvalin fyrir einstakling
sem hefur áhuga á að gera landvörslu að heilsársstarﬁ.
Vinna við deiliskipulag á Jökulsárlóni, og stjórnunar- og
verndaráætlun Breiðamerkursands, er í fullum gangi og
hefur yﬁrlandvörður tækifæri á að taka þátt í mótun og
skipulagningu á einstakri náttúruperlu Íslands.

Um Vatnajökulsþjóðgarð
Vatnajökulsþjóðgarður nær yﬁr allan Vatnajökul og stór
svæði í nágrenni hans, þar á meðal þjóðgarðana sem fyrir
voru í Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum. Hjá Vatnajökulsþjóðgarði starfar samheldinn hópur starfsmanna með
fjölbreytta reynslu, sem sinnir margvíslegum verkefnum
tengdum náttúruvernd og þjónustu við gesti þjóðgarðsins.
Krafturinn á bak við þjóðgarðinn liggur ekki einungis í
einstakri náttúru, heldur einnig í kröftugu og ánægðu
starfsfólki.
Nánari upplýsingar um stöðurnar má ﬁnna á heimasíðu
Vatnajökulsþjóðgarðs,
https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/ og á Starfatorgi.
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2019.

VerSlunarstjóri
öflugur liðsmaður ÓSkast til að taka að sér
verslunarstjórn í annarri af verslunum ÚTILÍFS

Starfið felst í stjórnun á líflegum vinnustað þar sem allt byggist á ánægjulegri
upplifun allra viðskiptavina. Verslunarstjóri þarf því að vera skipulagður,
samviskusamur, heiðarlegur, jákvæður, lipur í mannlegum
samskiptum og þjónustulundaður.

Hæfniskröfur:

Umsóknir og frestur:

Tölvukunnátta og menntun sem nýtist í starfinu.
Reynsla af sölustörfum og stjórnun.
Áhugi á íþróttum og útivist.

Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt
ítarlegri ferilskrá til Harðar Magnússonar,
hordurm@utilif.is, fyrir 21. ágúst 2019.

ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA OG ÚTIVISTAR.
Fyrirtækið rekur í dag tvær stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, í Kringlunni og Smáralind.
Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi.
Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði.
Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um
vörumerki og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf er framúrskarandi þjónustuhæfileikar og góð
mannleg samskipti.
Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

KRINGLUNNI · SMÁRALIND
utilif.is
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IÐJUÞJÁLFI

Starf þar sem jafnrétti –
virðing - gleði og faglegur
metnaður ræður ríkjum

Seltjörn hjúkrunarheimili Seltjarnarnesi óskar eftir
að ráða iðjuþjálfa í 50 til 60% starfshlutfall. Um er að
ræða nýtt starf og væri æskilegt að viðkomandi geti
haﬁð störf sem fyrst.

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnarﬁrði og Garðabæ óskar eftir deildarstjórum með yﬁrumsjón á starﬁ
5 ára barna. Óskað er eftir leikskólakennara eða
einstaklingi með sambærilega menntun.

Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir,
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 864 4184.

Við leitum að jákvæðum og lífsglöðum einstaklingum sem
eru tilbúnir að tileinka sér starfshætti Hjallastefnunnar af
gleði og kærleik. Viðkomandi þarf að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og hafa áhuga á jafnrétti og lýðræði í leikskólastarﬁ.

Hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu
Sunnuhlíðar, sunnuhlid.is.

Barnaskólarnir bjóða upp á einstaklega gott starfsumhverﬁ
með náttúruna allt í kring. Leikskólakennarar Hjallastefnunnar vinna sér inn styttingu vinnudags og með því er haft
að leiðarljósi að aðstoða starfsfólk við að auka lífsgæði sín.
Starfsfólk hefur því styttri viðveru með börnum í 100% starﬁ
sem tryggir aukna orku og gleði í starﬁ með börnum sem og
í einkalíﬁ.
Starfsfólk er í fríu fæði allan vinnudaginn og komið er til
móts við séróskir um mataræði.

Forstöðumaður dagdvalar
Seltjörn hjúkrunarheimili Seltjarnarnesi óskar eftir að
ráða forstöðumann dagdvalar frá 1. sept. nk. eða eftir
nánara samkomulagi.
Um nýja starfsemi er að ræða og er fyrirhugað að 25
einstaklingar njóti dagdvalar á hverjum degi þegar starfsemin er komin í fullan gang.

Haﬁr þú áhuga á að sækja um starﬁð sendist póstur á
eftirfarandi:
Garðabær: lovisalind@hjalli.is
Hafnarfjörður: ingibjorgt@hjalli.is – hildur@hjalli.is

Æskileg menntun er sjúkraliðapróf eða önnur menntun
sem nýtist í starﬁ.
Leitað er að einstaklingi sem hefur gaman að félagsstarﬁ
og vinnu með öldruðum.
Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir
í síma 864-4184.
Umsóknarfrestur er til 31. ágúst.
Öllum umsóknum svarað.
Sótt er um á heimasíðu www.sunnuhlid.is.

Framkvæmdastjóri Samhjálp
Samhjálp, meðferðar- og hjálparstofnun , auglýsir laust
til umsóknar starf framkvæmdastjóra.
Helstu verkefni:
• Yﬁrumsjón með daglegum rekstri.
• Stefnumótun í samráði við stjórn.
• Samskipti við opinbera aðila.
• Hefur eftirlit með og stýrir allri fjáröﬂun sem framkvæmd
er í nafni Samhjálpar.
• Starfsmannamál.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starﬁ.
• Leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ.
• Áreiðanleiki, trúmennska og árangurs- og þjónustumiðað
viðhorf.
• Hæfni til að vinna í mörgum verkefnum í einu.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Þekking á áfengis- og vímuefnameðferð.
• Reynsla af stjórnun.
• Um er að ræða fullt starf.
Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst.
Umsókn óskast send á umsokn@samhjalp.is. Henni þarf
að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur veittur fyrir
hæﬁ í starﬁð.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem
trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Guðﬁnna Helgadóttir
formaður stjórnar sími 897 4935
Samhjálp var stofnað árið 1973. Samhjálp rekur
meðferðarheimili í Hlaðgerðarkoti, ﬁmm áfangahús,
nytjamarkað, símaver, skrifstofu og kafﬁstofu fyrir þá sem
minna mega sín. Starfsmenn Samhjálpar eru 25.
Nánari upplýsingar um Samhjálp má nálgast á
www.samhjalp.is

LÖGFRÆÐINGUR VIÐ
REGLUSETNINGAR

Leitum að öflugum
lögfræðingi með þekkingu
á löggjöf á fjármálamarkaði
og Evrópurétti

Um er að ræða starf í hópi reglusetninga á sviði yfirlögfræðings. Sviðið hefur heildaryfirsýn yfir allt regluverk
á fjármálamarkaði og yfirumsjón með vinnu Fjármálaeftirlitsins þar að lútandi. Í því felst m.a. undirbúningur
löggjafar, mótun reglna, leiðbeinandi tilmæla og viðmiða. Einnig að samræma innleiðingu á EES-gerðum fyrir
fjármálamarkaðinn sem felur í sér þátttöku í innlendu og erlendu samstarfi.
Svið yfirlögfræðings hefur, auk reglusetningar, ráðgjafarhlutverk gagnvart stjórn, forstjóra og öðrum sviðum
Fjármálaeftirlitsins og annast samskipti við Alþingi, ráðuneyti og stjórnvöld auk þess að hafa fyrirsvar vegna
dómsmála og annars ágreinings sem Fjármálaeftirlitið er aðili að.

Starfssvið

Frekari upplýsingar veita Guðrún
Finnborg Þórðardóttir, forstöðumaður
reglusetninga (gudrunf@fme.is)
og Árni Ragnar Stefánsson, mannauðsstjóri (arni@fme.is).

• Undirbúningur og setning reglna og leiðbeinandi
tilmæla Fjármálaeftirlitsins
• Yfirsýn yfir löggjöf og innleiðingar á EES-gerðum á
fjármálamarkaði
• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi í tengslum við
reglusetningar og innleiðingarmál
• Ráðgjöf í tengslum við innleiðingarverkefni innan
stofnunar og utan

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir
að sækja um starfið á heimasíðu
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á
www.starfatorg.is.

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•

Meistara- eða embættispróf í lögfræði
Þekking á og reynsla af löggjöf á fjármálamarkaði og Evrópurétti
Reynsla af vinnu við undirbúning löggjafar og stjórnvaldsfyrirmæla
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg
Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi
Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með
26. ágúst 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.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND
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Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Hjá leikskólum Kópavogs er óskað eftir
aðstoðarleikskólastjórum, leikskólakennurum,
deildarstjóra, sérkennurum, þroskaþjálfa og
matreiðslumanni.
Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir frístundaleiðbeinendum, sérkennara, forfallakennurum,
stuðningsfulltrúa og smíðakennara.
Á velferðarsviði er óskað eftir starfsfólki í
stuðningsþjónustu og þroskaþjálfa í þjónustuíbúðir.
Í sundlaugum Kópavogs er óskað eftir starfsmanni í laugarvörslu og móttöku.
Kynntu þér ölbreytt og spennandi störf á
heimasíðu okkar www.kopavogur.is

kopavogur.is

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Verslun og þjónusta

Kennsla

Veitingastaðir

Ferðaþjónusta

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

1RPÕRĜÐ?SEJĞQGPÐC̃GP

SÉRFRÆÐINGI

Á MANNAUÐS- OG GÆÐASVIÐI

Sérfræðingar í
ráðningum

0QOÔQȠàIBFQ>Oà>Úàs̫RDRJàBFKPQ>HIFKDFàJBÚà?OBKK>KAFàȚERD>à
ȚàJ>KK>RÚP àLDàCOÔÚPIRJȚIRJ

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

0iOCOÔÚFKDROàȚàJ>KK>RÚP àLDàDÔÚ>PSFÚFàSFKKROàKȚFÚà
JBÚàJ>KK>RÚPQBVJFàLDàDÔÚ>PQGȠO>à0QOÔQȠà>ÚàʥSȝà>ÚàB̫>à
COÔÚPIR àBKAROJBKKQRKàLDàCLOS>OKFO

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

•

•

•
•
•
•
•

7˿PSKQHĜLÐKCÖÐ?JJPGÐDPÕÖQJS ÐLĖKQICGÖSKÐMEÐCLBSPmenntun starfsmanna og stjórnenda
Stefnumótun fræðslumála
Nýliðaþjálfun og móttaka nýliða
Ráðgjöf og stuðningur til starfsmanna og stjórnenda
vegna fræðslumála
3KQHĜLÐKCÖÐ#JMMKGÐDPÕÖQJSICP˿ÐMEÐDPÕÖQJSFJSR?Ð
K?LL?SÖQICP˿Q Ð&
Önnur verkefni á mannauðs- og gæðasviði

•
•
•
•
•

Háskólapróf og framhaldsmenntun á sviði mannauðseða fræðslumála
Viðtæk reynsla af mannauðs- eða fræðslumálum
$P?KĝPQI?P?LBGÐQ?KQIGNR?FÕ˿JCGI?P
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
Metnaður og jákvæðni
Hreint sakavottorð

Vinsamlegast sækið um á www.radningar.straeto.is. Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2019.

3KQĜILÐSKÐQR?P˿ÖÐġ?PDÐ?ÖÐDWJEH?ÐQR?PDQDCPGJQIPĖÐMEÐIWLLGLE?P@PhDÐġ?PÐQCKÐECPÖÐCPÐEPCGLÐDWPGPÐĖQRÕÖSÐSKQĜIL?PÐMEÐPrIQRSÖLGLESPÐDWPGPÐFÕDLGÐTGÖIMK?LBGÐęÐQR?P˿Ö
Við hvetjum karla jafnt sem konur til sækja um.

Fullt af öflugu sölufólki!
hagvangur.is
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Bókhaldstofa

Veitingarými til leigu

Til sölu er lítil bókhaldsstofa sem rekin hefur verið
sem einkahlutafélag.
Áhugasamir sendi fyrirspurnir á atvinna@frettabladid.is
fyrir 31. ágúst nk. merkt
„Bókhaldsstofa“

Aﬂamark Byggðastofnunar
– boð um samstarf á Flateyri
Byggðastofnun auglýsir eftir samstarfsaðilum um nýtingu
á Aﬂamarki Byggðastofnunar á Flateyri í Ísafjarðarbæ.
Um er að ræða 400 þorskígildistonn vegna næstu sex
ﬁskveiðiára, frá og með ﬁskveiðiárinu 2019/2020 að telja.
Um úthlutun og ráðstöfun aﬂamarksins gilda ákvæði
reglugerðar nr. 643/2016.

Á besta stað í bænum, við
Hverﬁsgötu 4-6 með útsýni
yﬁr Arnarhól og Hörpuna
Glæsilegt húsnæði fullbúið
til veitingareksturs,
með fyrsta ﬂokks tækjum.

Allar nánari upplýsingar veittar á netfanginu ritari.rvk@gmail.com

Nánari lýsingu á verkefninu er að ﬁnna á vef Byggðastofnunar www.byggdastofnun.is.
Umsóknir skal senda til Byggðastofnunar, á netfangið
postur@byggdastofnun.is fyrir kl. 12:00 ﬁmmtudaginn
30. ágúst 2019.

postur@byggdastofnun.is
Sími: 455 54 00

Fax: 455 54 99 byggdastofnun.is

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Gufunes 1. áfangi. Gatnagerð og lagnir,
útboð nr. 14592.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Óskast til leigu

ÚTBOÐ

Geðheilsuteymi HH suður - Leiguhúsnæði

Kynningarfundur vegna
viðhaldsverkefna á öryggissvæðinu á Keﬂavíkurﬂugvelli.

21044 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu
húsnæði fyrir Geðheilsuteymi HH suður. Umsjónaraðili er
Framkvæmdasýsla ríkisins.
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 8 ára,
fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða
staðsetningu, gott aðgengi þ.m.t. fyrir hreyﬁhamlaða, hjólandi
og gangandi og næg bílastæði. Geðheilsuteymi HH suður er
þjónustustofnun fyrir almenning. Geðheilsuteymið er 2. stigs
geðheilbrigðisþjónusta á vegum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Lykilþættir í starfsemi teymisins eru að það sé
þverfaglegt og í nærumhverﬁ notenda.
Því skiptir staðsetning húsnæðisins þ.e. miðlægt í þjónustusvæði, í nálægð við helstu stofnbrautir og almenningssamgöngur, miklu máli við staðarval. Teymið sinnir íbúum í
eftirfarandi póstnúmerum; 200-203 Kópavogur, 210 Garðabær,
225 Garðabær/Álftanes og 220-222 Hafnarfjörður.
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 420 fermetrar.
Húsnæðið er þjónustuhúsnæði fyrir geðheilbrigðisþjónustu.
Æskilegast er að það sé á einni hæð.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að
uppfylla verða aðgengilegar í rafræna útboðskerﬁnu TendSign,
á vefslóðinni https://tendsign.is/ á mánudaginn, 12. ágúst
2019.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri
starfsemi, öryggi, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu og
bílastæðum.

ÚTBOÐ

Fyrirspurnir varðandi verkefni Geðheilsuteymi HH suður skulu
sendar rafrænt í gegnum útboðskerﬁð TendSign og verða svör
birt þar.
Fyrirspurnarfrestur rennur út 22. ágúst 2019 en svarfrestur er
til og með 26. ágúst 2019.
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila rafrænt í útboðskerﬁnu, eigi síðar en kl. 13:00 ﬁmmtudaginn 29. ágúst
2019.

ÚTBOÐ Í
AUGLÝSINGU
HJÁ KÓPAVOGSBÆ
• Vetrarþjónusta göngu- og hjólaleiða
2019-2022. Helstu vegalengdir:
Svæði A – 31 km
Svæði 1 – 10 km
Svæði 2 – 25 km
Svæði 3 – 23 km
Svæði 4 – 19 km

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum
um opinber innkaup nr. 20/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 11. gr.

• Vetrarþjónusta stofnleiða 2019-2022.
Helstu vegalengdir:
Útkallsﬂokkur 1 – 57 km
Útkallsﬂokkur 2 – 36 km
Nánari upplýsingar á www.utbodsvefur.is
sem er sameiginlegur auglýsingavettvangur
opinberra útboða.
Ósk um útboðsgögn skal senda á póstfangið
utbod@kopavogur.is

kopavogur.is

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi upplýsingar:
• Afhendingartíma húsnæðis
• Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis og tillöguteikningar
• Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu,
• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
• Húsgjöld
• Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
• Tilvísun í gildandi aðalskipulag
• Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að hann
leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um að húsnæðið
sé laust við myglu. Það skal gert áður en skrifað er undir
leigusamning.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Kynningarfundur þessi er t.d. ætlaður verktakafyrirtækjum og
hönnuðum sem áhuga hafa á að taka þátt í verklegum framkvæmdum sem nú er verið að undirbúa útboð á og kostaðar eru
af Bandarískum stjórnvöldum og auglýst voru af Ríkiskaupum í
júlí, sjá utbodsvefur.is
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
kynningar fundar vegna viðhaldsverkefna sem ráðgert er að
framkvæma á öryggissvæðinu á Keﬂavíkurﬂugvelli. Bent er á
að engar skuldbindingar felast í þátttöku og er fjöldi þátttakenda 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.
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

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

O

PI Ð

HÚ

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

Bára Daníelsdóttir

Gylﬁ Jens Gylfason

Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Garðar
Kjartansson

Sólveig
Regína Biard

Styrmir Þór
Sævarsson

Jóna Benný
Kristjánsdóttir

Gunnar
Þórisson

Einar Örn
Guðmundsson

Garðar
B. Sigurjónsson

Guðbjörg Helga
Jóhannesdóttir

Sölufulltrúi
S: 853-9779

Skjalavinnsla,
S: 869-4879

Sölufulltrúi
S: 846-6568

Lögmaður. Löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 869-8650

Viðskiptafræðingur,
Sölufulltrúi
S: 692-6226

Viðskiptafræðingur
Sölufulltrúi
S: 823-4969

Sölufulltrúi
S: 898-0255

Viðskiptafræðingur
Sölufulltrúi
S: 897-7712
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Garðar Hólm
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811

S

Mýrargata 26 – 101 Reykjavík

Erluás 12 – 221 Hafnarfjörður

Rekagrandi 4 – 107 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. ÁGÚST KL. 18:00 - 18:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. ÁGÚST KL. 18:15 - 18:45

Glæsileg og rúmgóð 155 fm, fimm herbergja íbúð á þriðju hæð með
bílastæði í lokaðri bílageymslu. 4 svefnherbergi, þar af glæsileg
hjónasvíta með sérbaðherbergi. Gólfsíðir gluggar gefa íbúðinni mikinn
karakter og gera hana einstaklega bjarta. Nánari uppl. veitir Garðar
Benedikt í s: 898-0255 gardarbs@trausti.is Verð: 89,9 millj.

Rúmgott og bjart 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum með bílskúr og
fallegu útsýni. Góður afgirtur sólpallur, með útgengt út í gróinn garð.
Gluggar á fjóra vegu og stórar svalir yfir öllum bílskúrnum. Eignin
hefur hlotið gott viðhald og var verið að klára að skipta um járn á þaki.
Nánari uppl. Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is Verð: 68,9 millj.

Góð 2ja herbergja íbúð á fjórðu hæð að Rekagranda 4. Eignin er skráð
51,9 fm og skiptist í rúmgóða stofu, eldhús, svefnherbergi og svalir.
Sérgeymsla fylgir eigninni sem ekki er inni í fermetratölu íbúðar en
einnig fylgir eigninni bílastæði í lokaðri bílageymslu. Nánari uppl. veitir Garðar Benedikt í s: 898-0255 gardarbs@trausti.is Verð: 34,9 millj.
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Stigahlíð 16 – 105 Reykjavík

Lyngprýði 2 – 210 Garðabær

Helluvað 9 – 110 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13. ÁGÚST KL. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00

Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð á 3. hæð á þessum vinsæla og
eftirsótta stað miðsvæðis í Reykjavík. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum 3 árum. Eignin er skráð alls 83,1 fm og þar af er
7,3 fm geymsla með glugga. Nánari uppl. veita Kristján í s: 867-3040
og Guðbjörg Gerður í s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is Verð: 39,9 millj.

Fallegt einbýlishús á einni hæð á þessum nýja og vinsæla stað í
Garðabæ. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, rúmgóða stofu, snyrtilegt eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu, tvöfaldan bílskúr, geymslu
og þvottahús. Gólfhiti er í öllu húsinu. Nánari uppl. veitir Garðar
Benedikt í s: 898-0255 gardarbs@trausti.is Verð: 109,9 millj.

Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsnæði auk
bílastæði í bílageymslu. Eignin er skráð alls 96,7 fm þar af er geymsla
7,5 fm. Bílastæði í bílageymslu er ekki inni í fermetratölu eignarinnar.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður í s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 42,9 millj.
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S

Hraunhólar 24 – 210 Garðabær

Sólvallagata 54 – 101 Reykjavík

Skaftahlíð 14 – 105 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13. ÁGÚST KL. 18:15 - 18:45

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 14. ÁGÚST KL. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 14. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00

Glæsilegt og frábærlega staðsett 2ja hæða raðhús. Eignin er alls
skráð 300,8 fm. 5 svefnherbergi, innangengt í bílskúr með geymslu,
tveir pallar og tvennar svalir sem veita frábært útsýni. Gólfhiti og góð
lofthæð á báðum hæðum. Nánari uppl. veitir Garðar Benedikt í s: 8980255 gardarbs@trausti.is Verð: Tilboð

Vel staðsett, björt og falleg 3ja herbergja 78,3 fm. íbúð á jarðhæð í
fjórbýli. Stór og fallegur sameiginlegur garður. Tveir sérinngangar.
Nánari uppl. veitir Styrmir Þór í s: 846-6568 styrmir@trausti.is
Verð: 42,9 millj.

Fimm herbergja íbúð í Hlíðunum í Reykjavík. Falleg eign í fjölbýlishúsi
teiknað af Sigvalda Thordarsyni. Laus við kaupsamning.
Nánari uppl. veitir Sólveig í s: 869-4879 solveig@trausti.is
Verð: 57,9 millj.
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Bogabraut 952 – Ásbrú

Hjarðarhagi 56 – 107 Reykjavík

Borgartún 28 – 105 Reykjavík

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 14. ÁGÚST KL. 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 15. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir að Bogabraut 952 í Reykjanesbæ.
Íbúðirnar eru 89,3 - 97,2 fm og hverri íbúð fylgir geymsla. Íbúðirnar
hafa verið endurnýjaðar að öllu leyti en þar má nefna ný gólfefni, nýtt
eldhús, nýtt baðherbergi, nýjar hurðar ásamt fleiru. Nánari uppl. veitir
Garðar Benedikt í s: 898-0255 gardarbs@trausti.is Verð: frá 26,5 millj.

Vel skipulögð 3ja-4ra herbergja 108,5 fm íbúð ásamt 27,7 fm bílskúr.
Auka 19,2 fm herbergi er í séreign á efstu hæð með möguleika á útleigu. Samkomulag er um gæludýrahald meðal eigenda stigahússins.
Nánari uppl. veitir Sólveig í s: 869-4879 solveig@trausti.is
Verð: 56,9 millj.

Fallegt skrifstofuhúsnæði á einum vinsælasta stað borgarinnar. Um
er að ræða austurhluta þriðju hæðar hússins. 7 rúmgóðar skrifstofur,
stórt fundarherbergi og stór stofa ásamt sameiginlegri kaffiaðstöðu
og tvennum baðherbergjum. Nánari uppl. veitir Garðar Benedikt í
s: 898-0255 gardarbs@trausti.is
Verð: 89,9 millj.
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OPIÐ H

ÚS

Þriðjud

ag

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

BREKKUGATA 22-24, 210 GARÐABÆ

Klyfjasel 20 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00
Glæsilegt, mikið endurnýjað og vandað einbýlishús með aukaíbúð. Húsið stendur efst við
rólegan botnlanga þar sem lítil umferð er og stórt opið svæði og falleg náttúra eru við hlið
lóðarinnar. Eignin býður upp á mörg skemmtileg tækifæri þar sem t.d. er möguleiki á að byggja
aukabyggingu á lóðinni. Eignin er skráð 244,2 fm en stór hluti aukaíbúðar er utan fermetratölu
og raunstærð hússins því talin nær 270 fm. Ný gólfefni eru í flestum rýmum hússins. Stór og
gróinn garður. Hestastígur er bakvið hús. Aukaíbúð með sérinngangi var kláruð í janúar 2019.
Húsið var málað að utan sumar 2018. Verð: 96,9 millj.

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

Styrmir Þór
Sævarsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

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

BÓKIÐ SKOÐUN
Brekkugata 22-24 eru 200 fm parhús. Húsin eru á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Birt flatarmál skv. teikningum er 200,8 fm, þarf af er
bílskúr 26 fm. Húsin afhendast á byggingarstigi 4 - fokheld bygging að
innan en fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð. Afhendist í september.
V. 59,9 m.
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is

Sérfræðingar í
ráðningum
FAST ráðningar er öflug ráðninga- og
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og
veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru
lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur
gagnagrunnur og gott tengslanet.

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Við bjóðum uppá:
• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is

Finndu þitt starf á

Job.is

OPIÐ HÚS

12. ágúst 18:00 – 18:30

Úlfarsbraut 38 og 40
113 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 216,6 fm

FJÖLDI HERB:

6

Parhús á góðum stað næst innst í
botnlangagötu í Úlfarsádal. Möguleiki á aukaíbúð og hönnun gerir
ráð fyrir því. Stórir gluggar, mjög
bjart hús. fjögur svefnherbergi, þrjú
baðherbergi, stór stofa og eldhús,
rúmgóðar svalir, aukin lofthæð,
sér fataherbergi ásamt geymslu
og 26,5 fm bílskúr. Húsið skilast
fullbúið að utan með grófjafnaðri
lóð. Að innan rúmlega fokhelt, hiti
kominn á hús, rafmagnstaµa komin
en eftir að tengja, milliveggir komnir en eftir að einangra og klæða.
Búið að taka inn heimtaug.

68.500.000
Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

Heyrumst

Magnús Már Leifsson
Löggiltur fasteignasali

699 2010
magnus@fastlind.is

OPIÐ HÚS

Bókið skoðun

11. ágúst 14:00 – 14:30

Smárarimi 59
112 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 180 fm

FJÖLDI HERB:

5

Glæsilega bjart og vel skipulagt einbýlishús á
einni hæð með mikilli lofthæð á frábærum stað í
Grafarvogi með útgengi út á timburverönd með
skjólveggjum og heitum potti.
Heyrumst

Stefán 892 9966

87.500.000

Löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 5

OPIÐ HÚS

13. ágúst 17:30 – 18:00

201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 64-240 fm

FJÖLDI HERB:

2-4

Húsið er 11 hæðir auk bílageymslu.
Útsýnisíbúðir frá 6 hæð. Húsið er
allt klætt, ál-tré gluggar, teiknað
af Hornsteinum og lýsing hönnuð
af Lumex. Öllum íbúðum fylgir
svalalokun.
Íbúðunum verður skilað fullbúnum án gólfefna en gólf verða
þunnµotuð að undanskyldum
votrýmum sem verða µísalögð.
Öllum íbúðum fylgja innbyggð tæki
í eldhúsi: ísskápur, uppþvottavél,
spanhelluborð, ofn og örbylgjuofn
að undanskildum tveggja herbergja
íbúðum.
Heyrumst

Jón 777 2288
Löggiltur fasteignasali

Verð frá 40,4 M

Lyngás 1 EF-GH
210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 83-103 fm

FJÖLDI HERB:

3-4

Húsið er staðsett í hjarta Garðabæjar. Gengið er inn í
íbúðirnar af svalagangi sem er glerlokaður. Íbúðunum er
skilað fullfrágengnum án gólfefna, fyrir utan votrými sem
eru µísalögð. Lausar til afhendingar við kaupsamning.

Heyrumst

Þorsteinn 696 0226
Löggiltur fasteignasali

45,9 - 56,9 M

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

Opið hús Þri. 13. ágúst. frá kl. 18:00-18:30

GUNNARSBRAUT 49
ÍBÚÐ

VERÐ:

74.9M

Opið hús Mán. 12. ágúst. frá kl. 18:00-18:30

105 REYKJAVÍK

5 HERBERGI

190.6m

2

GÓÐ FJÖLSKYLDUEIGN MEÐ BÍLSKÚR
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

Opið hús Þri. 13. ágúst. frá kl. 18:00-18:30

ÁLFKONUHVARF 65 ÍBÚÐ 306
ÍBÚÐ

VERÐ:

49.9M

203 KÓPAVOGUR
120.9m

2

FRÁBÆR ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ

VERÐ:

63.9M

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

844 6447

101 REYKJAVÍK

3 HERBERGI

81.3m

2

GÓÐ ÞRIGGJA HERBERGJA ÍBÚÐ
ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

84.9M

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

HÖRÐALAND 4

108 REYKJAVÍK
3 HERBERGI

ÍBÚÐ

777 2882

49.9M

96.3m2

FALLEGT ÚTSÝNI

VERÐ

FALLEG ÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI

VERÐ:

58.9M

113m

HRINGBRAUT 81
ÍBÚÐ

38.9M

101 REYKJAVÍK
3 HERBERGI

83.7m

BRANDUR GUNNARSSON

STUTT Í VERLSUN OG ÞJÓNUSTU
BRANDUR GUNNARSSON

NÆFURÁS 12
ÍBÚÐ

VERÐ:

37.9M

105 REYKJAVÍK

4 HERBERGI

192.2m

2

897 1401

897 1401

GLÆSILEG ÞAKÍBÚÐ MIÐSVÆÐIS
GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

844 6447

ÍBÚÐ

VERÐ:

64.9M

3 HERBERGI

72.8m2

FALLEGT ÚTSÝNI - BÍLAGEYMSLA

VERÐ

44.9M

107 REYKJAVÍK

BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

Opið hús Sun. 11. ágúst. frá kl. 14:30-15:00

110 REYKJAVÍK
2-3 HERBERGI

88m

2

GÓÐ ÍBÚÐ MEÐ SVÖLUM MEÐ ÚTSÝNI
ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

JAÐARLEITI 2

BOÐAGRANDI 7
ÍBÚÐ

2

897 9030

Opið hús Þri. 13. ágúst. frá kl. 17:45-18:15

SKIPHOLT 11-13 ÍBÚÐ 404
VERÐ:

4 HERBERGI

2

Opið hús Mið. 14. ágúst. frá kl. 17:45-18:15

BÓKIÐ SKOÐUN

ÞAKÍBÚÐ

ÍBÚÐ

VERÐ

Opið hús Fim. 15. ágúst. frá kl. 17:45-18:15

ÍBÚÐ

210 GARÐABÆR

Opið hús Þri. 13. ágúst. frá kl. 17:00-17:30

4 HERBERGI

TRYGGVAGATA 21 - HAFNARTORG

ÖGURÁS 3

Opið hús Mán. 12. ágúst. frá kl. 18:00-18:30

ÁLFHEIMAR 32
ÍBÚÐ

VERÐ:

48.5M

104 REYKJAVÍK
4-5 HERBERGI

114.1m2

BJÖRT OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ Í LAUGARDALNUM
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

Opið hús Mán. 12. ágúst. frá kl. 17:30-18:00

103 REYKJAVÍK
4 HERBERGI

110m

2

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í NÝLEGU LYFTUHÚSI
ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

897 9030

EYJABAKKI 18
ÍBÚÐ

VERÐ

41.9M

109 REYKJAVÍK
4 HERBERGI

112m2

ÞRJÚ RÚMGÓÐ HERBERGI
DAVÍÐ ÓLAFSSON

897 1533

BÓKIÐ SKOÐUN

Opið hús Mán. 12. ágúst. frá kl. 17:00-17:30

FROSTAFOLD 14

112 REYKJAVÍK
5 HERBERGI

ÍBÚÐ

130m

2

GLÆSILEG ENDUNÝJUÐ PENTHOUSE ÍBÚÐ

VERÐ:

84.9M

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

844 6447

Opið hús Mið. 14. ágúst. frá kl. 17:00-17:30

KVISTHAGI 27
5 HERBERGI

122m2

FALLEG NEÐRI SÉRHÆÐ

VERÐ:

74.9M

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

5 HERBERGI

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

HAMRABYGGÐ 3
PARHÚS

78.9M

210 GARÐABÆR

ÖGURÁS 14

244m

RAÐHÚS

6 HERBERGI

RAÐHÚS

2

FALLEGT RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM
ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

897 9030

VERÐ

76.9M

ÁSVALLAGATA 1
SÉRHÆÐ

152m2
777 2882

6 HERBERGI

120.9m2

SJARMERANDI HÆÐ Í FALLEGU HÚSI

VERÐ:

57.5M

101 REYKJAVÍK

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

BÓKIÐ SKOÐUN

220 HAFNARFJÖRÐUR
5 HERBERGI

187.5m

2

VEL SKIPULAGT PARHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

Opið hús Mán. 12. ágúst. frá kl. 17:00-17:30

ÁSBÚÐ 67

91.5M

VERÐ:

68.9M

VERÐ:

897 9030

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:

SÉRHÆÐ

104 REYKJAVÍK

Opið hús Mán. 12. ágúst. frá kl. 17:30-18:00

107 REYKJAVÍK

SÉRHÆÐ

GNOÐARVOGUR 50

Opið hús Þri. 13. ágúst. frá kl. 17:00-17:30

ÖLDUGATA 9

101 REYKJAVÍK
3 HERBERGI

RISHÆÐ

BJÖRT OG FALLEG ÍBÚÐ

VERÐ:

49.9M

91m2

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

897 9030

Opið hús Sun. 11. ágúst. frá kl. 15:15-15:45

210 GARÐABÆR
5-6 HERBERGI

FALLEGT RAÐHÚS MEÐ STÓRUM PALLI
BRANDUR GUNNARSSON

VÍKURBAKKI 24
RAÐHÚS

140m

2

897 1401

VERÐ:

73.5M

109 REYKJAVÍK
7 HERBERGI

209.8m2

HÚSIÐ HEFUR VERIÐ ENDURNÝJAÐ TÖLUVERT
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

Opið hús Fim. 15. ágúst. frá kl. 17:45-18:15

SOGAVEGUR 156
EINBÝLISHÚS

VERÐ:

96.9M

108 REYKJAVÍK
6 HERBERGI

265m

2

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM
ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

BIRKIHLÍÐ 48
EINBÝLISHÚS

VERÐ:

123M

105 REYKJAVÍK
7 HERBERGI

296.5m

2

GLÆSILEGT EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ
ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

897 9030

ÞINGVAÐ 5
EINBÝLISHÚS

VERÐ:

109M

110 REYKJAVÍK
4 HERBERGI

230.8m2

EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ
ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447
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Allar nánari upplýsingar veita starfsmenn
Ríkiskaupa í síma 530 1400 eða í gegnum
netfangið fasteignir@rikiskaup.is
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík | Sími 530 1400 | www.rikiskaup.is

ÁSAVEGUR 31,
900 VESTMANNAEYJAR - EINBÝLI

VÖLUTEIGUR 6,
270 MOSFELLSBÆR – IÐNAÐARBIL

BAKKAKOT 1,
880 KIRKJUBÆJARK. – JÖRÐ

STAÐARFELL, 371 BÚÐARDAL
– SKÓLI/GISTIHEIMILI

Einbýlishús við Ásaveg 31 í Vestmannaeyjum. Aðalhæð er 128,8
m2, ris 39 m2 og bílskúr 65,5 m2, samtals 233,3 fm. Gólfﬂötur
er meiri, þar sem hluti eignar í risi er undir súð. Gróin lóð, eign
í rólegu og barnvænu umhverﬁ í botnlanga við hraunjaðarinn.
Góð eign á vinsælum stað í austurbænum. Eigninni hefur
verið vel við haldið, er vel skipulögð með stór og góð rými
sem nýtast vel. Góður afgirtur, hellulagður sólpallur suðvestan
eignar. Þakefni virðist í góðu lagi, en einhverjir gluggar þarfnast
skoðunar. Verð: 53,5 mkr.

Húsið, sem er steinsteypt á tveimur hæðum, er byggt árið 1962
sem atvinnuhúsnæði. Neðri hæð skiptist í stórt ﬂísalagt rými.
Gert er ráð fyrir gestasalerni. Gluggar niður í gólf að framanverðu. Efri hæð hefur verið stúkuð niður að hluta, útgengt út á
svalir að framanverðu. Baðherbergi og eldhúsinnrétting er innst
í rými. Stórt malbikað bílaplan og athafnasvæði framan við hús.
Eignin þarfnast viðhalds og þrifa.

Jörðin Bakkakot 1, ásamt íbúðarhúsi og ﬂeiri byggingum.
Stærð hennar er 458 hektarar, þar af er ræktað land skráð 55,4
hektarar. Um er að ræða bújörð en ekki hefur verið stundaður
þar hefðbundinn búskapur um árabil. Jörðin er ﬂatlend og talin
henta vel til ræktunar og akuryrkju. Jörðinni fylgja 226,5 ærgildi. Um 60 km akstursleið frá Vík, um 40 km frá Kirkjubæjarklaustri og um 250 km frá Reykjavík. Verð: 49,9 mkr.

Um er að ræða ﬁmm byggingar sem hýst hafa starfsemi SÁÁ
frá árinu 1980. Öllum byggingunum hefur verið ágætlega við
haldið. Náttúrufegurð er mikil og staðsetning er á rólegum og
fallegum útsýnisstað til suðurs yﬁr Hvammsfjörð og Skógarströnd. Staðarfell er í um 30 mínútna aksturfjarlægð frá Búðardal og um 2,5 klst. frá Reykjavík. Einstök eign á sögufrægum
stað. Verð: 58 mkr.

Frekari upplýsingar má ﬁnna á heimasíðu Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is

Lautarvegur 38-44
Sölusýning sunnudaginn 11. ágúst frá kl. 14.00-15.00

Langar þig að búa í Fossvogi?
Við kynnum glæsilegar íbúðir við Lautarveg,
skammt frá Ræktunarstöð Reykjavíkur í Fossvogi

Staðsetningin er einstök,
á skjólsælum stað þar sem
stutt er í alla þjónustu.
• Sér hæðir
• Stærð 115 fm og 136 fm.
• Sér inngangur
• Tvö baðherbergi í hverri íbúð
• Aukin lofthæð
• Þakgluggar á efri hæð
• Gólfhiti - ofnakerfi
• Viðhaldsfríir gluggar með öndun
• Vönduð álklæðning

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 777 2882
thora@fastborg.is

Síðumúli 23 • 108 Reykjavík

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

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

RAUÐALÆKUR

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
663 2508 - olafur@stakfell.is

ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON
820 2399 - thorlakur@stakfell.is

105 REYKJAVÍK

Frábærlega staðsett 121,7 fermetra sérhæð á baklóð
við Rauðalæk með grænt svæði aftan við húsið. Bjartar
stofur með gluggum til suðurs og vesturs og stórum
svölum. Rúmgott eldhús með dyrum úr holi og stofu, þrjú
herbergi og hjónaherbergi. Eitt herbergið er stúkað af frá
stofu en auðvelt er að breyta því aftur og stækka stofuna
verulega. Mjög áhugaverð eign á eftirsóttum stað.

VALHÚSABRAUT 16
NÁNARI UPPLÝSINGAR:

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

170 SELTJARNARNES

254,7 fm. glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð. Húsið
stendur efst á Valhúsahæð sem er útsýnisstaður og útivistasvæði.
Stutt í skóla og alla þjónustu.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

32 ATVINNUAUGLÝSINGAR
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GRENSÁSVEGUR 11

GVENDARGEISLI 44, 113 REYKJAVÍK
SÍMI 588 9090

ALLT UM

Ð
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EDENBYGGÐ
HJÁ OKKUR
Opið hús
laugardaginn
17. ágúst
kl. 14:00-15:00
EDENBYGGÐ er nýtt hverﬁ sem er að byggjast upp í Hveragerði.
77 nýjar íbúðir, stærð frá 63-79,9 fm.
Verð frá 28,9 millj.

Við hlökkum
til að sjá þig!

OPIÐ HÚS
Einstaklega vel skipulögð 138.9 fm 4 - 5 herb. endaíbúð á efstu hæð í vel staðsettu húsi.
Sérinngangur af útitröppum. Vandaðar eikarinnréttingar. 4 rúmgóð herbergi (eitt teiknað
sem geymsla en góð gluggastærð). Rúmgóð stofa og góðar suðursvalir með ágætu
útsýni. Endastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Örstutt í grunnskóla og tvo leikskóla. Mjög
fjölskylduvænt hverfi og stutt út í náttúruna. V. 56,5 m
Opið hús miðvikudaginn 14. ágúst milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

Elín Káradóttir
Löggildur fasteignasali
s. 859 5885
elin@byrfasteign.is

Gunnar Biering
Sölufulltrúi
s. 823 3300
gunnar@byrfasteign.is

Byr fasteignasala • Austurmörk 4, 810 Hveragerði • s. 483 5800 • byr@byrfasteign.is

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.

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.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

