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Gæðastjóri - Landhelgisgæsla Íslands

Landhelgisgæsla Íslands er löggæslu-
stofnun sem samkvæmt lögum er falið að 
gæta ytri landamæra og standa vörð um 
fullveldisrétt Íslands á hafsvæðinu kringum 
landið.

Landhelgisgæslan sinnir meðal annars 
löggæslu, eftirliti, leit og björgun á hafi 
auk þess að annast daglega framkvæmd 
öryggis- og varnartengdra verkefna hér á 
landi samanber heimild í varnarmálalögum.

Hjá Landhelgisgæslunni starfar tæplega 
200 manna samhentur hópur sem hefur 
að leiðarljósi slagorðið: Við erum til taks. 

Gildi Landhelgisgæslunnar eru:

Öryggi – Þjónusta - Fagmennska

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja 
starfsferilsskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni:

Intellecta - Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími: 511 1225.

Nánari upplýsingar um 
Landhelgisgæslu Íslands má finna á 
www.lhg.is

Penninn | Skeifan 10 | sími 540 2000 | www.penninn.is | penninn@penninn.is

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Starfssvið: Hæfniskröfur:

Húsgögn

Umsóknarfrestur er til og með 8. september nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Pennans, 
https://www.penninn.is/is/laus-storf Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

• Háskólamenntun eða önnur menntun 
sem nýtist í starfi.

• Reynsla af sölu og viðskiptum, 
reynsla af sambærilegu starfi æskileg.

• Rík þjónustulund, sjálfstæði og sveigjanleiki.
• Góð almenn enskukunnátta.
• Góð almenn tölvukunnátta, 

kunnátta á Navision er æskileg.
• Áhugi á fallegri hönnun og áhugi á að 

selja gæðavörur.

• Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps 
stærri viðskiptavina.

• Sala og tilboðsgerð.
• Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina.
• Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum 

fyrir viðskiptavini.
• Önnur tilfallandi verkefni.

fið ö f ffið ö f
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Við leitum að áhugasömum einstaklingi sem hefur víða sýn og 
metnað til að ná frábærum árangri.

 » Háskólamenntun sem tengist viðfangsefnunum, t.d. á sviði skipulags, 
borgarhönnunar, arkitektúrs, landfræði eða landslagsarkitektúrs

 » Forvitni, áhugi og frumkvæði
 » Áhugi á að takast á við fjölbreytt verkefni og kynna sér nýjungar
 » Geta til að vinna úr fjölbreyttum sjónarmiðum og setja í samhengi 
 » Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
 » Góð ritfærni
 » Starfsreynsla á sviði skipulagsmála er æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 15. september næstkomandi. 
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Skrif stofu stjóri rekstrar og innri þjón ustu

Capacent — leiðir til árangurs

Í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu eru sex 
fagskrifstofur sem saman 
mynda sterka heild. 

Helstu verkefni fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins snúa 
að því að tryggja stöðugleika 
og efnahagslega velsæld í 
íslensku samfélagi. Ráðuneytið 
fer með yfirstjórn ríkisfjármála 
og efnahagsmála markar 
stefnu og gerir áætlanir á 
þessum sviðum. Ráðuneytið 
fer með mannauðsmál 
ríkisins, vinnur að umbótum 
í ríkisrekstri og fer með 
eignamál þess. Upplýsingar 
um starfsemi ráðuneytisins er 
að finna á www.stjornarradid.
is. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/14414 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun skilyrði. 
Þekking og reynsla á sviði fjármála og rekstrar er skilyrði.
Þekking og reynsla af stjórnun og þróun mannauðsmála 
er skilyrði.
Reynsla af samhæfingu í  starfsemi ólíkra aðila/eininga er 
æskileg.
Þekking á opinberri stjórnsýslu er skilyrði. 
Hæfni til að miðla upplýsingum með skýrum hætti. 
Gott vald á íslensku og ensku í mæltu og rituðu máli.
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Umsóknarfrestur

16. september 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Leiðandi í daglegum rekstri ráðuneytisins og innra starfi 
þess.
Virk þátttaka í að móta áherslur í starfsemi ráðuneytisins 
og þróun þess.
Leiðandi í samstarfi og samhæfingu innan Stjórnarráðsins.
Samhæfing stefnumótunar á þeim málefnasviðum sem 
ráðuneytið ber ábyrgð á. 
Yfirumsjón með áætlanagerð og fjárveitingum til 
málaflokka og stofnana sem tilheyra ráðuneytinu og 
ábyrgð á eftirliti með þeim. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti skrifstofustjóra rekstrar og innri þjónustu. Á 
skrifstofu rekstrar og innri þjónustu eru 11 starfsmenn.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla og brennandi áhugi á ráðningum og mannauðsmálum.
• Reynsla af notkun persónuleikaprófa.
• Mjög góð greiningar- og skipulagshæfni. 
• Frumkvæði og geta til að vinna bæði sjálfstætt og í teymi.
• Ábyrg, skapandi og lausnarmiðuð vinnubrögð.
• Gott vald á ensku og íslensku í ræðu og riti.

Starfssvið:
• Halda utan um ráðningarferil Marel, frá ráðningarbeiðni til 
 ráðningar starfsmanns.
• Almenn mannauðsráðgjöf við stjórnendur.
• Samskipti við umsækjendur og ráðningarstofur.
• Setja markmið og halda utan um árangur ráðningarverkefna.

Við leitum að öflugum ráðningarsérfræðingi í mannauðsteymi Marel á Íslandi til að sinna ráðningum og 
mannauðsráðgjöf við stjórnendur. Hjálpaðu okkur að finna rétta fólkið svo Marel nái viðskiptalegum markmiðum 
sínum og skapi menningu þar sem fólk vex og nær árangri.

RÁÐNINGARSÉRFRÆÐINGUR    

ER FRAMTÍÐ ÞÍN 
HJÁ OKKUR?

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 6.100 starfsmenn, þar af um 720 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á 
heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og 
framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugt fólk, sem hefur áhuga á að mæta nýjum og 
spennandi áskorunum á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan 
vinnutíma, glæsilegan matsal, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Albert Arnarson í mannauðsdeild Marel, albert.arnarson@marel.com eða í síma 563-8000.
Umsóknarfrestur er til og með 9. september. Sótt er um starfið rafrænt á vef Marel, marel.is/störf
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Garðaskóli
• Forfallakennsla
• Leiðbeinendur í frístund

Hofsstaðaskóli
• Leiðbeinendur á tómstundaheimili

Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari
• Starfsmaður til stuðnings

Leikskólinn Krakkakot
• Leikskólakennarar

Fjölskyldusvið
• Starfsfólk á heimili ungrar 
 fatlaðrar konu
• Starfsfólk í félagslega liðveislu

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Arnarlax ehf. er leiðandi fiskeldisfyrirtæki á Íslandi. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru 
á Bíldudal, en þar að auki erum við með eldisstöðvar í Tálknafirði og í Patreksfirði. 
Við leggjum metnað okkar í að vinna í sátt við umhverfi og samfélag.

Hafir þú áhuga á að taka þátt í kraftmikilli uppbyggingu í nýrri og ört vaxandi 
atvinnugrein á Vestfjörðum þá eru fjölmörg tækifæri hjá okkur til að láta af því verða. 

Nánari upplýsingar gefur Iða Marsibil Jónsdóttir, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs  
í gegnum netfangið ida@arnarlax.is

Umsókn ásamt ferilskrá og prófskírteini (ef við á) óskast send á ida@arnarlax.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. september nk.

Hjá okkur starfar einvala hópur fólks af báðum kynjum og ýmsum þjóðernum og nú viljum 
við bæta enn frekar í liðsheildina hjá okkur og leitum að öflugu og metnaðarfullu 
starfsfólki í eftirtaldar stöður.

Vélvirki í vinnslusal á Bíldudal
Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun á sviði vélvirkjunar eða vélstjórnar er kostur
 • Reynsla af PLC-stýringum
 • Reynsla af vinnu við vélar í fiskvinnslu
 • Þekking á rafmagni
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og metnaður í starfi

Líffræðingur við fiskeldi í Arnarfirði, Tálknafirði og Patreksfirði. 

Óskum eftir nýlega útskrifuðum einstaklingi sem hefur áhuga á fiskeldi.
Hæfniskröfur

 • Háskólapróf í líffræði
 • Áhugi á fiskeldi og velferð fiska
 • Góð tölvu- og tungumálakunnátta (íslenska og enska) 
 • Skipulags- og samskiptahæfni 
 • Frumkvæði og metnaður í starfi
Helstu verkefni

 • Eftirlit með og umsjón með líffræðilegum hliðum eldisins
 • Viðhald vottana í samstarfi við gæðastjóra
 • Fiskiheilbrigði, samskipti við dýralækna
 • Skráning niðurstaðna og skýrslugerð
 • Aðstoð við upplýsingagjöf til eftirlitsstofnana
 • Önnur tilfallandi verkefni

Starfsmaður í seiðaeldi í Tálknafirði
Hæfniskröfur

 • Menntun á sviði fiskeldis er kostur
 • Skipulags- og samskiptahæfni
 • Áhugi á fiskeldi og velferð fiska
 • Frumkvæði og metnaður í starfi
 • Viðkomandi þarf að geta unnið á bakvöktum
Helstu verkefni

 • Fóðrun og daglegt eftirlit í seiðaeldi 
 • Önnur tilfallandi verkefni

Starfsfólk með skipstjórnar- eða vélstjórnarréttindi
Hæfniskröfur

 • Skipstjórnar- eða vélstjórnarréttindi  
 • Áhugi á fiskeldi og velferð fiska
 • Skipulags- og samskiptahæfni
 • Frumkvæði og metnaður í starfi
 • Unnið er samkvæmt vaktakerfi, 7 daga vinnulotur og 7 daga frí þess á milli
Helstu verkefni

 • Ýmis verkefni á sjó, þar með talið daglegt eftirlit á sjókvíum, fóðurprömmum,   
  tækjabúnaði báta og fóðurpramma og önnur tilfallandi verkefni við sjódeild   
  fyrirtækisins
 • Umsækjendur þurfa að geta verið sveigjanlegir varðandi skipulag vakta og vinnutíma
 • Önnur tilfallandi verkefni

Ert þú

Norconsult ehf. 
leitar að verkfræðingi 
í stjórnkerfum 
Ef þú hefur reynslu eða þekkingu á einhverju af eftirfarandi 
þá höfum við áhuga að heyra frá þér. 

·  Iðntölvum, PLC

·  Skjákerfum, SCADA og HMI

·  Gagnagrunnum og forritun, SQL, .NET og Python

Norconsult ehf. er með starfstöðvar í Hlíðarsmára 4, Kópavogi.
Verkfræðistofan er í eigu norska ráðgjafafyrirtækisins Norconsult AS 
og vinnur að úrlausn spennandi verkefna bæði hér heima og erlendis. 

Fyrirtækið er alfarið í eigu starfsmanna sinna.

Í boði eru fjölbreytt og áhugaverð verkefni sem spanna allt frá hönnun 
mannvirkja til hugbúnaðarþróunar. Viðskiptavinir okkar eru meðal 
annars álver, flutningsfyrirtæki, dreifiveitur og vindorkuframleiðendur.
Norconsult AS er með starfsstöðvar víða um heim, frá Kirkenes í 
Norður-Noregi til Auckland á Nýja Sjálandi. Norconsult á Íslandi er 
lítil eining í vexti þar sem starfsmenn vinna saman í sterkri liðsheild og 
því er þetta einstakt tækifæri fyrir rétta aðila til að starfa hjá fyrirtæki 
á alþjóðlegum vettvangi. Við leitum að öflugum verkfræðingum sem 
eru fljótir að tileinka sér nýja þekkingu.

Umsóknir sendist á: birna.eggertsdottir@norconsult.com 
fyrir 15. september. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar um starfið veitir: Ketill Heiðar Guðmundsson, 
ketill.gudmundsson@norconsult.com
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Við leitum að fjármálastjóra
Sjávarútvegsfyrirtækið Agustson ehf í Stykkishólmi óskar eftir að ráða fjármálastjóra yfir starfseminni á Íslandi. 

Starfssvið
• Dagleg fjármálastjórnun

• Ábyrgð og umsjón með bókhaldi

• Uppgjör og afstemmingar

• Ábyrgð á launabókhaldi

• Reikningagerð og innheimta

• Samskipti við fjármálastofnanir

• Skýrslugerð, s.s. rekstraruppgjör og miðlun 
upplýsinga til framkvæmdastjóra

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Góð bókhaldsþekking og reynsla af 
bókhaldsstörfum og uppgjörsvinnu

• Reynsla af Navision er kostur

• Góð tölvukunnátta

• Góð enskukunnátta

• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæð 
vinnubrögð

• Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar veita:

Gyða Kristjánsdóttir,  
gyda@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir,  
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Agustson er fjölskyldufyrirtæki sem stofnað var 1933. Á Íslandi rekur fyrirtækið fjölþætta fiskvinnslu og útgerð,  
en í Danmörku dótturfyrirtækið Agustson a/s sem samanstendur af 2 vinnslum á fiskafurðum og silungaeldisstöð.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Sérfræðingur á gæðasviði
Nói Síríus óskar eftir að ráða sérfræðing á gæðasvið. Viðkomandi vinnur m.a. að framkvæmd skjölunar, fyrirkomulagi 
gæðahandbókar, fylgir því eftir að unnið sé samkvæmt áætlun gæðakerfis og er gæðastjóra til aðstoðar í ýmsum verkefnum.

Önnur verkefni
• Vinna að stöðlum innan fyrirtækisins í nánu 

samstarfi við framleiðslusvið

• Ráðgjöf varðandi umbúðamerkingar, yfirlestur 
og samþykkt

• Reikna út og skrá innihalds- og 
næringargildisupplýsingar sem og aðrar 
upplýsingar í Dynamics AX

• Þátttaka í umbótaverkefnum á sviði gæðamála 
og framleiðslu

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði matvælafræða eða 

sambærileg menntun

• Þekking á straumlínustjórnun æskileg

• Þekking á staðlavinnu og viðhaldi gæðakerfis

• Þekking á matvælalöggjöf og merkingum 
æskileg

•  Þekking á Dynamics AX æskileg

•  Skipulögð vinnubrögð

• Jákvæðni og rík samskiptafærni

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir,  
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. september 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Nói Síríus er öflugt fyrirtæki á matvælamarkaði, þekkt fyrir framleiðslu sína á sælgæti en flytur einnig inn matvöru af ýmsu tagi.  
Nói Síríus vinnur markvisst að því að ná framúrskarandi árangri með stöðugum umbótum og öflugri stjórnun í anda Lean 
Management/straumlínustjórnunar.

Ritarar, gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is
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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.

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

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

Helstu verkefni og ábyrgð
- Er yfirmaður hjúkrunar á starfsstöð HSN á Akureyri og ann-

arrar stoðstarfsemi samkvæmt skipuriti
- Skipuleggur og stjórnar hjúkrunarþjónustu heilsugæslu-

stöðvarinnar 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 sam-

kvæmt 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

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Vilt þú starfa í öflugu liði við viðhald og uppbyggingu á flutningskerfi raforku?

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2019.
Nánari upplýsingar veita Smári Jónasson, forstöðumaður Netþjónustu, og Ólafur Kári Júlíusson, 
sérfræðingur í mannauðsmálum, sími: 563-9300 netfang: mannaudur@landsnet.is.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Við vinnum fyrir þig
Við erum þjónustufyrirtæki – við vinnum fyrir þig í takt við samfélagið og höfum sett okkur það 
markmið að tryggja örugga afhendingu á raforku til framtíðar. Við viljum vera eftirsóknarverður 
vinnustaður þar sem umhyggja og öryggi er haft í hávegum. Þannig sköpum við góðan vinnustað 
með spennandi verkefnum, með gildin okkar – samvinnu, ábyrgð og virðingu – að leiðarljósi.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rekstur og viðhald á rafbúnaði í tengivirkjum (há- og lágspennubúnaði),   
 háspennulínum og strengjum
• Þátttaka í framkvæmdaverkefnum við endurnýjun og
 nýbyggingar flutningsvirkja
• Undirbúningur og frágangur verkefna á starfsstöð
• Þátttaka í gerð viðbragðsáætlana og skipulag vakta

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun í rafvirkjun, rafveituvirkjun, rafiðnfræði eða
 önnur menntun á rafmagnssviði sem nýtist í starfi
• Reynsla af vinnu við háspennu æskileg
• Sterk öryggisvitund
• Sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð
• Metnaður og rík ábyrgðarkennd

Við leitum að öflugum liðsfélögum til starfa hjá okkur. Um er að ræða fjölbreytt starf við að tryggja örugga afhendingu 
rafmagns á Íslandi. Starfsvettvangur er um allt land og eru starfsstöðvarnar í Reykjavík, á Akureyri og Egilsstöðum.

RAFMÖGNUÐ STÖRF

RAFVIRKI OG RAFVEITUVIRKI
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Landspítali er fjölmennasti vinnustaður landsins með hátt í 6000 starfsmenn. Spítalinn hefur víðtæku hlutverki að gegna 
sem aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús, og veitir bæði almenna og sérhæfða þjónustu, auk þess að vera miðstöð 
menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Nýtt skipurit spítalans byggist í grunninn á þremur sviðum.
Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, þjónusta, mannauður og stöðugar umbætur.

FRAMKVÆMDASTJÓRAR SVIÐA
Landspítali auglýsir eftir þremur framkvæmdastjórum til að leiða öfluga 
uppbyggingu og sókn næstu ára, í samræmi við nýtt skipurit
Lausar eru til umsóknar þrjár stöður framkvæmdastjóra sviða, í samræmi við nýtt skipurit 
sem tekur gildi 1. október nk. Framkvæmdastjórarnir heyra beint undir forstjóra og mynda, ásamt öðrum fram-
kvæmdastjórum, framkvæmdastjórn spítalans. Framkvæmdastjórnin er teymi sem vinnur að stefnumótun 
og ber sameiginlega ábyrgð á spítalanum í heild. Framundan er mikið breytingaferli þar sem sviðum spítalans er fækkað
og þróaðar miðstöðvar fyrir bætta þjónustu út frá þörfum sjúklinga.

Leitað er að kraftmiklum og reyndum stjórnendum sem hafa brennandi áhuga á að vinna með forstjóra að því að byggja 
upp sterka liðsheild og að framfylgja stefnu, markmiðasetningu og framtíðarsýn spítalans. Leitast er við að mynda
samhentan hóp með fjölbreytta reynslu og bakgrunn. 

Framkvæmdastjórastöður eftirfarandi 
þriggja sviða eru lausar til umsóknar

1. Meðferðarsvið: Á meðferðarsviði verður rekin
öldrunarþjónusta, móttaka bráðveikra, almenn 
spítalaþjónusta, lyflækningar, endurhæfing og 
geðheilbrigðisþjónusta. Velta sviðsins verður um
23 milljarðar og stöðugildi verða um 1600. 

2. Aðgerðasvið: Á aðgerðasviði verður rekin 
skurðlækningaþjónusta, skurðstofur, gjörgæslur,
kvenna- og barnaþjónusta, krabbameinsþjónusta
og þjónusta við hjarta- og æðasjúklinga. Velta sviðsins 
verður um 27 milljarðar og stöðugildi verða um 1500.

3. Þjónustusvið: Á þjónustusviði verður rekin 
stoðþjónusta við hin sviðin, þ.m.t. rannsóknastofur, 
myndgreining, blóðbanki, aðföng, fasteignaþjónusta,
lyfjaþjónusta, upplýsingatækni, klínísk ráðgjafar-
þjónusta og fjarheilbrigðisþjónusta. Velta sviðsins
verður um 25 milljarðar og stöðugildi verða um 1000.

Gert er ráð fyrir að ráðningartímabil framkvæmdastjóra 
hefjist 1. október 2019 og er ráðning til fimm ára, 
í samræmi við stefnu Landspítala um ráðningu 
stjórnenda. Mat á umsóknum verður í höndum valnefndar
þar sem forstjóri Landspítala tekur virkan þátt, og forstjóri 
tekur ákvörðun um ráðningar í störfin. Nýráðnir fram-
kvæmdastjórar munu koma að ráðningu 2-5 forstöðu-
manna í nýju stjórnendalagi sem ætlað er að auka 
samhæfingu í þjónustu innan sviða og þvert á svið.

Umsækjendur eru beðnir að taka fram hvaða stöðu 
þeir sækja um, en þó er farið fram á að þeir séu
reiðubúnir að gegna hverri sem er af þeim þremur 
stöðum sem auglýstar eru nú, skv. ákvörðun
forstjóra.

Almennt starfssvið framkvæmdastjóra
• Forysta um þjónustu við sjúklinga.

• Forysta um uppbyggingu öryggismenningar,
gæða- og umbótastarfs og árangursvísa.

• Stefnumótun, markmiðasetning, áætlanagerð 
og eftirfylgni.

• Uppbygging mannauðs og liðsheildar ásamt ábyrgð 
á starfsmannamálum.

• Ábyrgð á fjármálum, fjárhagsáætlun og sjálfbærum
rekstri.

• Efling kennslu og vísindastarfs á spítalanum.

• Samhæfing á starfsemi sviðs við önnur svið
og stoðeiningar.

• Þátttaka í störfum framkvæmdastjórnar, skv. nánari
ákvörðun forstjóra, og samábyrgð á heildarrekstri.

Mögulegt er að sinna klínískri eða akademískri vinnu (10%) 
meðfram framkvæmdastjórastarfi, með samþykki forstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Brennandi áhugi á uppbyggingu Landspítala

og innleiðingu stefnu spítalans. 

• Mikil og farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla.

• Jákvætt lífsviðhorf, lausnamiðuð nálgun og 
framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar.

• Hæfni til að móta jákvætt vinnuumhverfi og góða 
liðsheild.

• Mikil hæfni í tjáningu í ræðu og riti, á íslensku og ensku.

• Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun.

• Háskólapróf auk viðbótarmenntunar sem nýtist
í starfi er skilyrði.

• Klínískur bakgrunnur er kostur.

Nánari upplýsingar um störfin og ráðningarferlið gefa Páll Matthíasson (pallmatt@landspitali.is) og Anna Sigrún 
Baldursdóttir (annasb@landspitali.is).

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2019. Umsækjendur eru beðnir að skila ítarlegri ferilskrá
og kynningarbréfi, er innihaldi framtíðarsýn umsækjanda og rökstuðning fyrir hæfni til að gegna tiltekinni stöðu, 
í gegnum heimasíðu Landspítala eða www.Starfatorg.is. Umsækjendur sem vilja sækja um fleiri en eina af þessum
stöðum eru beðnir að skila sérstöku kynningarbréfi fyrir hverja þeirra.



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

Framkvæmdastjóri
lækninga

Laus er til umsóknar staða framkvæmdastjóra lækninga á 
Reykjalundi endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  Um er að ræða 
100% stöðu og möguleiki að viðkomandi sinni klínískri vinnu 
samhliða stjórnunarstörfum.  Staðan veitist frá 1. nóvem-
ber 2019 eða eftir nánara samkomulagi.
Framkvæmdastjóri lækninga heyrir undir forstjóra og situr 
í framkvæmdastjórn.  Hann ber faglega-, fjárhagslega- og 
starfsmannaábyrgð í  samræmi við gildandi stjórnskipulag 
og ákvæði laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu.

Hæfniskröfur
• Íslenskt sérfræðileyfi í endurhæfingarlækningum og/eða 

reynsla á sviði endurhæfingarlækninga 
• Þekking og reynsla af þverfaglegri teymisvinnu
• Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla
• Þekking og reynsla af mannauðsmálum
• Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starfi

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

Umsóknarfrestur er til 15. september 2019.

Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Land-
læknisembættinu.

Umsókn skal skilað á sérstöku eyðublaði, sem aðgengi-
legt er á vef Landlæknis, til Birgis Gunnarssonar forstjóra 
birgir@reykjalundur.is eða Guðbjargar Gunnarsdóttur 
mannauðsstjóra gudbjorg@reykjalundur.is sem einnig veita 
nánari upplýsingar um starfið –– sími: 585-2000 

Hársnyrtir
Hársnyrtir á 104 RVK-svæðinu auglýsir eftir starfsmanni  

til starfa sem fyrst.
Starfið felst aðallega í herraklippingum.

Um er að ræða stofu sem er ekki með stólaleigu.
Góð laun og góður félagsskapur í boði.

Uppl. veitir Dóri s. 899 6637 eða Inga s. 863 7949
Einnig má senda á doriinga@talnet.is

Svið markaða og viðskiptahátta  annast eftirlit með verðbréfamörkuðum og viðskiptaháttum eftirlitsskyldra aðila á fjármálamarkaði. Um er að ræða starf lögfræðings í teymi sem sinnir eftirliti með viðskiptaháttum og neytendavernd og er starfið einkum tengt verkefnum á vátryggingamarkaði. Einnig sinnir teymið upplýsinga- og leiðbeiningaþjónustu til neytenda og fjárfesta.Leitað er að lögfræðingi með þekkingu á löggjöf á vátryggingamarkaði og reynslu af eftirliti eða störfum á fjármálamarkaði. Starfssvið• Framkvæmd  athugana og þátttaka í vettvangsathugunum tengdum viðskiptaháttum • Upplýsinga- og leiðbeiningaþjónusta til neytenda og móttaka ábendinga• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi tengdu viðskiptaháttum og neytendum• Almenn fræðsla og upplýsingamiðlun um viðskiptahætti og neytendamál • Þátttaka í verkefnum tengdum setningu og innleiðingu  skráðra réttarheimilda  
Menntunar- og hæfnikröfur• Meistara- eða embættispróf í lögfræði• Þekking á stjórnsýslurétti og löggjöf á fjármálamarkaði,  einkum vátryggingamarkaði• Þekking á neytendamálum á fjármálamarkaði• Reynsla af eftirlitsstörfum eða störfum tengdum  fjármálamarkaði er æskileg• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum• Frumkvæði, öguð vinnubrögð, ábyrgð, heiðarleiki,  sjálfstæði og metnaður í starfi• Hæfni til að tjá sig og miðla upplýsingum í  ræðu og riti á íslensku og ensku

LÖGFRÆÐINGUR Í 

VIÐSKIPTAHÁTTAEFTIRLITI
  Þekkir þú löggjöf á 

vátryggingamarkaði?

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Frekari upplýsingar veita Inga Dröfn Benediktsdóttir, forstöðumaður viðskiptaháttaeftirlits (ingad@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson, mannauðsstjóri (arni@fme.is). Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, ww.fme.is eða á www.starfatorg.is. Umsóknarfrestur er til og með 16. september 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.

Sérfræðingur
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Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Rannís óskar eftir sérfræðingi í fullt starf á rannsókna- og nýsköpunarsvið stofnunarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Þekking á rekstri og gerð viðskiptaáætlana

.

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2019.

www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/ 
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Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Útibússtjóri Verkís á Vesturlandi
Við leitum að reyndum verkfræðingi eða tæknifræðingi 
í stöðu útibússtjóra starfsstöðva Verkís á Vesturlandi
með aðsetur í Borgarnesi eða á Akranesi. 
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf fyrir 
metnaðarfullan einstakling.

Hlutverk og ábyrgð
•
 
Almennur rekstur starfsstöðva

•

 

Markaðsmál, verkefnaöflun og tilboðsgerð 
•
 
Starfsmannastjórnun 

•

 

Áætlanagerð og skipulagning verkefnavinnu  
•
 
Verkefnastjórnun 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verkfræðingur eða tæknifræðingur
• Góðir stjórnunar-, samskipta- og skipulagshæfileikar
• Reynsla af verkefnastjórnun 

Nánari upplýsingar veita 
Ari Guðmundsson, sviðsstjóri starfsstöðvasviðs, arg@verkis.is
Elín Greta Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, egs@verkis.is

Verkís er öflugt og framsækið ráð-
gjafar  fyrirtæki sem býður fyrsta flokks 
þjónustu á öllum sviðum verkfræði. 

Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að 
fjöl breyttum og krefjandi verkefnum á 
Íslandi og erlendis. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
um að sækja um á ráðningarvef Verkís 
(umsokn.verkis.is). Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál og öllum um-
sóknum verður svarað. Við hvetjum jafnt 
konur sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 
10. september 2019. 

 
 

BYGGINGAFRÆÐINGUR/ 
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR 

 

Óskum eftir að ráða til okkar byggingafræðing eða 
byggingatæknifræðing. Aðilar með sambærilega 
menntun koma einnig til greina. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf 1. nóvember nk. eða eftir nánara 
samkomulagi. Starfsreynsla er kostur en ekki 
skilyrði. 
 
Starfið felst m.a. í eftirfarandi: 

 Ástandsgreiningum 
 Framkvæmdaeftirliti 
 Framkvæmdaráðgjöf 

 
Viðkomandi þarf að:  

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

 
Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn ásamt 
ferilskrá á netfangið andri@verksyn.is, fyrir 10. 
september nk. Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð 
umsókna. Hægt er að nálgast hagnýtar upplýsingar 
um fyrirtækið á heimasíðu þess, www.verksyn.is.  

LISTAHÁTÍÐ Í
REYKJAVÍK 
50 ÁRA 
1970-2020 

KYNNINGARSTJÓ
LISTAHÁTÍÐAR Í R

ÓRI 
REYKJAVÍK

 
 

og er ráðningartímabil út júní 2020. Um fullt 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

Matreiðslumaður  
óskast í spennandi starf

Alþýðusambandið óskar eftir metnaðarfullum og dug-
legum matreiðslumanni í framtíðarstarf í sameiginlegu 
mötuneyti starfsfólks Alþýðusambands Íslands, Gildis og 
VIRK í Guðrúnartúni 1 í Reykjavík.
Mikil áhersla er lögð á hollan og næringarríkan mat sem 
eldaður er frá grunni úr besta hráefni sem kostur er á og 
stuðlar að sem minnstri matarsóun og kolefnisfótsporum. 

Hæfnikröfur:
• Sveinspróf í matreiðslu eða matráðsréttindi 
• Reynsla á sviði matreiðslu æskileg         
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Skipulagshæfni og geta til að vinna sjálfstætt
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og sveigjanleiki
• Snyrtimennska og stundvísi

Starfssvið:
• Matargerð
• Umsjón með pöntunum      
• Ábyrgð á umgengni og umhirðu eldhúss og mötuneytis
• Önnur tilfallandi verkefni
 
Umsókn ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi sem 
greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt  
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið sendist á netfangið 
gudrun@asi.is. 

Allar frekari upplýsingar veitir  
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir í síma 5355600.

Umsóknarfrestur er til 13.09.2019

Öllum umsóknum verður svarað. Starfskjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Eflingar við Samtök atvinnulífsins. 
Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið.
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Hársnyrtir
Hársnyrtir á 104 RVK-svæðinu auglýsir eftir starfsmanni  

til starfa sem fyrst.
Starfið felst aðallega í herraklippingum.

Um er að ræða stofu sem er ekki með stólaleigu.
Góð laun og góður félagsskapur í boði.

Uppl. veitir Dóri s. 899 6637 eða Inga s. 863 7949
Einnig má senda á doriinga@talnet.is

rsk@rsk.is

442 1000
Þjónustuver opið:

Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

Ríkisskattstjóri leitar að
hæfileikaríkum einstaklingum

í Reykjavík og á Akureyri

•   Frumkvæði og metnaður
•   Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum
•   Jákvæðni og þjónustulund
•   Geta til að vinna undir álagi
•   Góð almenn tölvukunnátta

•   Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum
•   Jákvæðni og þjónustulund
•   Geta til að vinna undir álagi
•   Góð almenn tölvukunnátta

•   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
•   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
•   Sveigjanleiki, frumkvæði og metnaður
•   Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum
•   Jákvæðni og þjónustulund
•   Geta til að vinna undir álagi

Öryggisstjóri í upplýsingatæknimálum
Verkefni snúa m.a. að því að hafa eftirlit með og stuðla að framkvæmd öryggisstefnu embættisins í samræmi 
við ISO 27001 staðalinn, sinna öryggismálum er snúa að vörslu gagna, aðgengi og öryggisreglum í samskiptum
við þjónustuaðila o.fl.  Ennfremur að framkvæma áhættumat, taka þátt í neyðarstjórnun og hafa umsjón með 
þjálfun og fræðslu til starfsmanna um m.a. upplýsingaöryggi. 

Hæfnikröfur

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði,
tölvunarfræði, kerfisfræði o.fl.

•   Reynsla af stjórnun öryggismála í hugbúnaðar-
eða upplýsingatæknigeira

•   Þekking á ISO 27001 er nauðsynleg
•   Reynsla af gæðastarfi og verkefnastjórnun er kostur

Upplýsingar um framangreint starf veitir Jens Þór Svansson, sviðsstjóri, í síma 442-1000
eða í tölvupósti jens.svansson@rsk.is

Lögfræðingar á starfsstöð RSK í Reykjavík
Ríkisskattstjóri leitar að jákvæðum og kraftmiklum lögfræðingum til starfa við félagaréttarleg úrlausnarefni
er tengjast skráningu fyrirtækja, samrunum, skiptum, slitum, afskráningum o.fl.

Hæfnikröfur

•   Háskólamenntun á sviði lögfræði
•   Framhaldsmenntun æskileg
•   Þekking og/eða reynsla á sviði félagaréttar æskileg
•   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
•   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

Upplýsingar um framangreind störf veitir Edda Símonardóttir, sviðsstjóri, í síma 442-1000
eða í tölvupósti edda.simonardottir@rsk.is

Sérfræðingar á starfsstöð RSK á Akureyri
Nú er tækifæri fyrir metnaðarfulla og kraftmikla einstaklinga að ganga til liðs við góðan hóp starfsmanna á
starfsstöðinni á Akureyri. Um fjölbreytt verkefni er að ræða er tengjast m.a. upplýsingagjöf um skatta- og 
innheimtumál, úrvinnslu ýmissa gagna sem viðskiptavinir óska eftir, afgreiðslu erinda, ráðstöfun
séreignarsparnaðar til íbúðarkaupa eða greiðslna inn á húsnæðislán og öðru er tengist verkefnum
ríkisskattstjóra.

Hæfnikröfur

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
•   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
•   Frumkvæði og metnaður

Upplýsingar um framangreind störf veitir Gunnar Karlsson, sviðsstjóri, í síma 442-1000
eða í tölvupósti gunnar.karlsson@rsk.is

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á vef Starfatorgs. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar 
m.a. um menntun og fyrri störf umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist
fullnægjandi. Umsækjendum um störf hjá ríkisskattstjóra kann að vera gert að leysa verkefni í 
ráðningarferlinu sem kæmu, auk annarra þátta, heildstætt inn í mat á hæfni þeirra til viðkomandi starfa. 
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Starfshlutfall er 100%. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi
stéttarfélags.  Umsóknarfrestur er til og með 16. september nk. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Stjórnandi 
fjölskylduráðgjafar 
og barnaverndar
Fjarðabyggð auglýsir starf stjórnanda 
fjölskylduráðgjafar og barnaverndar laust til 
umsóknar. 

Ert þú dugmikill einstaklingur með áhuga og reynslu 
af málefnum fjölskyldna og barna? Hefur þú brenn- 
andi áhuga á málefnum barna og fjölskyldna? Vilt 
þú taka þátt í starfi öflugs og samheldins hóps starfs- 
manna fjölskyldusviðs Fjarðabyggðar? 
Þá erum við að leita að þér!

Fjarðabyggð er öflugt, vaxandi samfélag sem leggur 
mikla áherslu á velferð og málefni fjölskyldna og barna. Á 
fjölskyldusviði Fjarðabyggðar er lögð áhersla á þver- 
faglega vinnu og stuðning starfsmanna í teymisstarfi við 
úrlausn margþættra verkefna sem tengjast fjölskyldum 
og börnum með það markmið að efla lífsgæði og hag- 
sæld þeirra. Starf stjórnanda er nýtt í stjórnkerfi 
Fjarðabyggðar og heyrir það undir sviðsstjóra fjölskyldu- 
sviðs. Starfsmaður er ábyrgur fyrir faglegu starfi og rekstri 
síns málaflokks. Starfið felur í sér ábyrgð á starfsemi og 
þjónustu fjölskylduráðgjafar og barnaverndar samkvæmt 
stefnumörkun sveitarstjórnar. Stjórnandi vinnur með 
sviðsstjóra að undirbúningi stefnumótunar og ber 
ábyrgð á eftirfylgni hennar,  þekkingaröflun, þekkingar- 
miðlun, þróunarstarfi og greiningu upplýsinga varðandi 
viðfangsefni málaflokksins.

Helstu verkefni:
· Yfirmaður málaflokksins og stýrir rekstri hans þ.m.t. 
  stuðningi og ráðgjöf við fjölskyldur.
· Yfirumsjón barnaverndarmála.
· Yfirumsjón með skipulagi og samræmingu 
  starfseminnar.
· Annast samstarf við hagsmunaaðila.
· Yfirumsjón með upplýsingagjöf um starfsemi 
  málaflokksins og miðlun upplýsinga.
· Öflun og greining upplýsinga um málaflokkinn.
· Öflun og greining upplýsinga um forvarnarmál 
  sveitarfélagsins ásamt þátttöku í stefnumörkun í 
  forvarnarmálum.
· Frumkvæði að samskiptum og aðgerðum til að styrkja 
  fjölskyldur og barnavernd í Fjarðabyggð.

Hæfniskröfur:
· Félagsráðgjöf eða háskólamenntun sem nýtist við 
  stjórnun og skipulagningu starfs.
· Reynsla og þekking á rekstri, stjórnun og stefnumótun.
· Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð 
  rekstrar- og fjárhagsáætlana.
· Þekking á helstu upplýsingakerfum.
· Þekking á undirbúningi og stjórnun funda.
· Góð málakunnátta (íslenska og enska) og hæfni til að 
  setja fram mál í ræðu og riti.
· Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.
· Sjálfstæði í vinnubrögðum.
· Hæfni í mannlegum samskiptum.
· Geta til að taka þátt í og stjórna breytingum.
· Áhugi á þátttöku í teymisstarfi og umbótaverkefnum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélags- 
ins við viðkomandi stéttarfélag. Konur jafnt sem karlar eru 
hvattar til að sækja um stöðuna.
Allar frekari upplýsingar veitir Karl Óttar Pétursson 
bæjarstjóri Fjarðabyggðar, í síma 470 9000 eða á 
netfanginu karl.petursson@fjardabyggd.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2019 
og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar 
en í nóvember.
Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Fjarðabyggðar 
starf.fjardabyggd.is.
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> Verkstjóri á hafnarsvæði Samskipa

Sótt er um starfið á vef okkar www.samskip.is. Umsækjendur eru beðnir um að láta ferilskrá fylgja umsókn. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. september nk. Nánari upplýsingar veitir Elmar Pálmi Lárusson forstöðumaður 
hafnarsvæðis, elmar.palmi.larusson@samskip.com

Við leitum að kraftmiklum og skipulögðum leiðtoga til starfa á hafnarsvæði okkar við 
Kjalarvog. Unnið er á tvískiptum vöktum, aðra vikuna mánudag til föstudags frá 
07.55-16.00 og næstu viku sunnudag til fimmtudags frá 16.00-24.00. 

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með hagkvæmni að 
leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga og flutningatengdrar þjónustu. 
Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við 
leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við 
upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Starfssvið 
• Stýring vinnu við lestun og losun skipa
• Dagleg stýring starfsmanna og 

gámaflæðis á hafnarsvæði
• Skipulagning og forgangsröðun vinnu 
• Meta afkastagetu tækja á 

hafnarsvæði með það að markmiði að 
hámarka nýtingu

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Marktæk reynsla af verkstjórn 
• Íslensku- og enskukunnátta er 

nauðsynleg
• Góð tölvufærni 

Eiginleikar
• Afburða færni í mannlegum 

samskiptum 
• Skipulögð og sjálfstæð 

vinnubrögð
• Geta til að vinna undir 

álagi, rík þjónustulund og 
sveigjanleiki

• Geta til þess að leiða hóp

Grímsnes- og Grafningshreppur

Óskar eftir að ráða starfsmann 
í fullt starf í umsjón aðveitna.

Grímsnes- og Grafningshreppur óskar eftir að ráða tæknimann til að sjá um hita- og vatnsveitur sveitarfélagsins. Um er 
að ræða undirbúning á viðhaldsverkefnum, nýtengingar, umsjón dæluhúsa og vöktunarkerfis þar við. Hafa eftirlit með 
framkvæmdum hitaveitna og vatnsveitna auk þess að fylgjast með daglegum rekstri. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á 
dælubúnaði og lögnum þar sem það verður helsta starfssvið starfsmanns, en önnur verkefni geta einnig fallið til. Þekking á 
landupplýsingakerfum og innmælingum er mikill kostur.

Starfssvið:
• Verkefnastjórnun og verkeftirlit vegna nýframkvæmda og 

viðhaldsmála aðveitna.
• Gerð útboðsgagna/verðkannana fyrir minni verk
• Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka
• Vinna við landupplýsinga grunn
• Vinna við GPS landmælingar
• Áætlanagerð og forgangsröðun verkefna

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Véliðnfræðingur, véltæknifræðingur eða vélaverkfræðingur 

eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Æskilegt að viðkomandi hafi þekkingu á vantsveitum og 

hitaveitum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
• Þekking og reynsla af notkun Windows-Office og CAD-

hugbúnaði 

Frekari fyrirspurnir má senda á gogg@gogg.is 
Umsóknum skal fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsókn þarf að berast fyrir lok dags 15. september 2019 á netfangið gogg@gogg.is 

Hjúkrunarfræðingur - dagvinna 
Miðstöð meltingarlækninga, Læknastöðinni Glæsibæ, 
óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa  
frá 1. janúar 2020.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
atvinna@laeknastodin.is fyrir 10. september nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Ólafsdóttir 
deildarstjóri á kristin@laeknastodin.is

 Læknastöðin · Álfheimar 74 · 104 Reykjavík  
sími: 5356800 · fax: 5356805

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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thekking.is
460 3100 

Akureyri
Hafnarstræti 93–95

Kópavogur
Urðarhvarfi 6

ISO 27001 vottað fyrirtæki

1999
2019

Ráðgjöf og rekstur
tölvukerfa í 20 ár

ÞEKKING LEITAR AÐ 
4 SÉRFRÆÐINGUM

Við erum Þekking

Rekstrarþjónusta
Staðan stendur til boða hvort sem 
er á Akureyri eða í Kópavogi. 
Viðkomandi hefur umsjón og eftirlit 
með kerfum og annast uppsetningar, 
breytingar og ráðgjöf. Sérfræðingur 
í rekstrarþjónustu er í samskiptum 
við starfsfólk annarra sviða, sem 
og viðskiptavini, og vinnur markvisst 
að því að viðhalda heilbrigðum rekstri 
kerfa eftir viðurkenndum vinnu-
aðferðum og taka þátt í að þróa 
verkferla enn frekar. Um er að ræða 
fullt starf og stöku sinnum vaktir utan 
hefðbundins dagvinnutíma.

 Minnst 2 ára reynsla í starfi 
kerfisstjóra

Menntun á sviði upplýsingatækni         
 t.d. kerfisfræði, kerfisstjórnun 
eða sambærilegt

Tæknilegar vottanir mikill kostur

Færni í mannlegum samskiptum,  
 mikil þjónustulund og góð   
 íslenskukunnátta

Frumkvæði, öguð vinnubrögð 
og úrræðasemi

Einar Hólm, sviðsstjóri rekstrarsviðs, 
sími 460 3132 og Ásta Bærings, 
mannauðsstjóri, sími 460 3166 
eða atvinna@thekking.is

Microsoft 
Við leitum að reynslumiklum einstakl-
ingi í fullt starf Microsoft-sérfræðings 
á rekstrarsviði í Kópavogi. Viðkoman-
di annast uppsetningu, hönnun og 
umsjón með kerfum. Umsækjandi 
þarf að búa yfir yfirgripsmikilli 
sérþekkingu á Microsoft-umhverfinu 
og eiga auðvelt með að yfirfæra hana 
á margvísleg verkefni. Starfið krefst 
frumleika og nýsköpunar við að 
ákvarða hvernig á að vinna verkefni 
en viðkomandi þarf einnig að eiga 
auðvelt með að stíga inn í ný verkefni 
þar sem sérþekkingin nýtist vel.

sambærilegu starfi

á Microsoft umhverfinu

í upplýsingatækni

þekking æskileg

og mikil þjónustulund

Einar Hólm, sviðsstjóri rekstrarsviðs, 
sími 460 3132 og Ásta Bærings, 
mannauðsstjóri, sími 460 3166 
eða atvinna@thekking.is

Fjarþjónusta
Við leitum að einstaklingi með góða 
tölvuþekkingu í hóp reynslumikils 
fólks í fjarþjónustu okkar á Akureyri 
eða í Kópavogi. Sérfræðingur í 
fjarþjónustu er fyrsti snertipunktur við 
viðskiptavini, sem felur í sér ráðgjöf 
og úrlausn mála í síma eða með 
yfirtöku. Viðkomandi býðst að taka 
þátt í ýmsum verkefnum í samstarfi 
við önnur svið og vinna markvisst að 
því að efla og þróa fjarþjónustu með 
nánustu starfsfélögum. Fullt starf eða 
hlutastarf eftir samkomulagi og stöku 
vaktir utan dagvinnutíma.
 
 

 Reynsla af starfi í tölvuþjónustu 
er mikill kostur

  Góð þekking á Microsoft 
umhverfinu

  Geta til að greina tæknileg 
vandamál og leysa

  Ábyrgðartilfinning og góð 
skipulagshæfni

  Færni í samskiptum, þjónustulund 
og góð íslenskukunnátta

  Sjálfstæði og úrræðasemi

  Háskólapróf eða nám á sviði 
upplýsingatækni er kostur

 

Jóhann Helgason, sviðsstjóri 
þjónustusviðs, sími 460 3139 
og Ásta Bærings, mannauðsstjóri, 
sími 460 3166 eða 
atvinna@thekking.is

Við leitum að sérfræðingi í fullt starf 
með reynslumiklum hópi á innviða-
sviði á Akureyri eða í Kópavogi. 
Starfið felur í sér uppsetningu, rekstur, 
bilanagreiningu og hönnun á netum-
hverfi viðskiptavina sem og Þekking-
ar. Mikil samskipti við viðskiptavini 
þar sem leysa þarf úr fjölbreyttum 
verkefnum. Þá býðst viðkomandi 
að taka þátt í ýmsum verkefnum 
í samstarfi við önnur svið sem 
og vinna markvisst að því að efla 
og þróa innviðasvið með nánustu 
starfsfélögum.
 
 

stærri fyrirtækja/hýsingaraðila

ingu viðnetstenginga, MPLS/VRF

og þráðlausum búnaði

gráður kostur)

og góð íslenskukunnátta

 

Marteinn Sigurðsson, sviðsstjóri 
innviðasviðs, sími 460 3147 og 
Ásta Bærings, mannauðsstjóri, 
sími 460 3166 eða 
atvinna@thekking.is

Þekking leitar að fjórum kraftmiklum sérfræðingum til að bætast í hóp 
reynslubolta í rótgrónu upplýsingatæknifyrirtæki, á Akureyri og í Kópavogi.

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2019 og skal senda umsóknir á atvinna@thekking.is.
Við hvetjum konur jafnt sem karlmenn til þess að sækja um auglýst störf.

Þekking er þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni. Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 60 manns og starfsstöðvar eru á tveimur stöðum 
á landinu, á Akureyri og í Kópavogi. Þekking sérhæfir sig í rekstri og ráðgjöf auk þess að bjóða fyrirtækjum kerfisleigu, hýsingu, 
internetþjónustu og gagnaflutninga ásamt margs konar sérlausna, ráðgjöf og kennslu. Þekking vinnur markvisst að því að vera 
fjölskylduvænt fyrirtæki og heilsueflandi vinnustaður.

Sérfræðingur

Upplýsingar

Hæfniskröfur



 
Kerfisstjóri 

 
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða 
kerfisstjóra í 100% starf. Meginhlutverk 
kerfisstjóra er að reka og bera ábyrgð á 
tölvukerfi skólans og veita starfsmönnum og 
nemendum tölvuþjónustu. 
 
Hæfnikröfur: 

 Háskólamenntun eða sérfræðimenntun sem 
nýtist í starfi. 

 Góð þekking á rekstri tölvukerfa í Microsoft 
umhverfi, MS-SQL, Hyper-V sýndarumhverfi, 
Cisco Meraki netkerfis, Office 365 stjórnun, MS 
Exchange  o.fl. 

 Þekking á Moodle kennslukerfi æskileg. 
 Þekking á Innu nemendabókhaldi og 
kennslukerfi æskileg. 

 Þekking á asp, java og PowerShell er kostur. 
 Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. 
 Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
 Rekstur tölvukerfis í Microsoft umhverfi, Active 
Directory, Hyper-V, Veeam afritataka o.fl. 

 Rekstur á Office365. 
 Uppsetningar, viðhald, eftirlit og öryggisviðhald 
á netþjónum, útstöðvum og öðrum 
tækjabúnaði. 

 Rekstur netkerfis. 
 Yfirumsjón og þróun upplýsingatæknimála. 
 Áætlanagerð og innkaup. 
 Öryggis- og gæðamál. 
 Þjónusta við notendur. 

Við bjóðum: 
 Góða vinnuaðstöðu. 
 Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað. 

 
Nánari upplýsingar gefur Guðrún Inga Sívertsen 
starfsmanna – og þróunarstjóri gunninga@verslo.is 
Umsóknarfrestur er til 15. september og skal senda 
umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið 
gunninga@verslo.is 
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 940 nemendur. Skólinn 
er bekkjarskóli. Nemendur geta valið á milli fjögurra mismunandi brauta 
og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. Samkvæmt lögum um 
framhaldsskóla nr. 92 frá 2008 er ekki heimilt að ráða einstakling til starfa 
sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII. kafla almennra hegningarlaga og 
því er beðið um sakavottorð áður en ráðið er í starfið. 

kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar Kópavogs óska eftir leikskóla-
kennurum, leiðbeinendum, sérkennslustjóra,
þroskaþjálfa, sérkennara og aðstoðarmatráð.

Grunnskólar Kópavogs óska eftir frístunda-
leiðbeinendum, matráði í nemendaeldhús, 
stuðningsfulltrúa og forfallakennurum.

Velferðarsvið óskar eftir starfsfólki í félagslegar
heimaþjónustu.

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

Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra eru málefna- og baráttusamtök sem vinna að fullkominni 
þátttöku og jafnrétti hreyfihamlaðs fólks á Íslandi. Frekari upplýsingar um samtökin má finna á  
vefsíðu okkar:  www.sjalfsbjorg.is – og á Facebooksíðu samtakanna.

Bókari – fjármálafulltrúi óskast
Við leitum að reyndum bókara/fjármálafulltrúa til starfa á 
skrifstofu okkar í 50-60% starf.

Starfið inniheldur:
- Færsla daglegs bókhalds og tengt utanumhald.
- Afstemmingar og frágangur.
- Umsjón með fjáröflunartengdum verkefnum, s.s.  

innheimtu leigu, félagatali (er í DK) og fleira.
- Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
- Mjög góða bókhaldsþekkingu og reynsla af notkun  

DK kerfis.
- Réttindi sem viðurkenndur bókari æskileg.
- Geta til að vinna sjálfstætt, áreiðanleiki og stundvísi.
- Góð almenn tölvukunnátta, sérstaklega í Excel.
- Hæfni í mannlegum samskiptum.
- Góð íslensku- og enskukunnátta.

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal senda með 
netpósti á: sjalfsbjorg@sjalfsbjorg.is  til og með  
13. september n.k. Upplýsingar um störfin veitir  
Þorsteinn Fr. Sigurðsson í síma 5500-364 á skrifstofutíma.

Félagsmálafulltrúi óskast
Við leitum að einstakling sem hefur reynslu af störfum að 
félagsmálum með félagasamtökum í 50-60% starf.

Starfið inniheldur:
- Umsjón með samskiptamiðlum, vefsíðu (WordPress), og 

Facebooksíðu.
- Umsjón með félagslegum verkefnum s.s. ársverkefni um 

aðgengismál.
- Útgáfumál s.s. árlegt blað okkar Klifur og fræðslu bæklingar.
- Fræðslumál og félagsleg stefnumótun.
- Samskipti við félagsfólk og tengda aðila.
- Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
- Menntun á sviði félags,- menntunar- eða  

uppeldismála æskileg.
- Þekking á sviði fötlunar- og mannréttindamála æskileg.
- Reynsla af starfi fyrir félagasamtök.
- Þekking og reynsla af viðhaldi samskiptamiðla.
- Góð almenn tölvukunnátta, sérstaklega Word og Excel.
- Hæfni í mannlegum samskiptum.
- Góð íslensku- og enskukunnátta.

Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra leitar að öflugum  
liðsmönnum í starfsmannahópinn. Um er að ræða tvær 50-60% stöður. 

Mannauðsráðgjafi á sviði starfsþróunar og fræðslu
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis leitar að öflugum mannauðsráðgjafa á sviði starfsþróunar og fræðslu. 
Skrifstofan er hluti af Mannauðs og starfsumhverfssviði Reykjavíkurborgar og ber ábyrgð á og veitir ráðgjöf um fræðslu, 
starfsþróun, vinnustaðamenningu, stjórnendafræðslu ásamt því að sinna stjórnendastuðningi, heilsueflingu og vinnuvernd. 

Helstu verkefni og ábyrgð Menntunar- og hæfniskröfur

 Innleiðing verkefna, verkferla og þátttaka 
í stefnumótun á sviði starfsþróunar og fræðslu

 Umsjón og þróun stjórnendafræðslu 
Reykjavíkurborgar

 Umsjón og  þróun starfsþróunarsamtala 
og gerð símenntunaráætlana

 Framþróun og nýsköpun á sviði starfsþróunarmála

 Mótun og framleiðsla rafræns fræðsluefnis 
og umsjón með innri miðlun mannauðsefnis

 Þjálfun og námskeiðahald

 Háskólagráða sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun 
í mannauðsmálum, fullorðinsfræðslu/kennslu eða 
önnur sambærileg menntun

 Reynsla af starfsþróunar, fræðslu- og mannauðsmálum

 Þekking á gerð rafræns fræðsluefnis og tæknileg þekking á því sviði

 Reynsla af því að leiða verkefni og/eða stýra starfshópum er kostur

 Þekking á innri samskiptum og  vinnu við innri vef, þekking 
á Workplace er kostur

 Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

 Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti 

 Frumkvæði, skipulagsfærni, reynsla af teymisvinnu 
og sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf og skal umsóknum skilað rafrænt á vefsíðu 
Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 16. september nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, skrifstofustjóri starfsþróunar 
og starfsumhverfis í síma 861-0201 eða í gegnum netfangið sigridur.thrudur.stefansdottir@reykjavik.is

capacent.is

Ráðgjafar okkar búa  
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Framkvæmdastjórar sviða Landspítali Reykjavík 201908/1547
Félagsráðgjafi Landspítali, bráðamóttaka geðsviðs Reykjavík 201908/1546
Sjúkraliði Landspítali, endurhæfingadeild  Reykjavík 201908/1545
Öryggisstjóri, upplýsingatæknimál Ríkisskattstjóri Reykjavík 201908/1544
Sérfræðingar Ríkisskattstjóri Akureyri 201908/1543
Lögfræðingar Ríkisskattstjóri Reykjavík 201908/1542
Þjónustufulltrúi við baðvörslu Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201908/1541
Starfsmaður í verslun Fangelsismálastofnun ríkisins Reykjavík 201908/1540
Verkstjóri Fangelsismálastofnun ríkisins Reykjavík 201908/1539
Gæðastjóri Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201908/1538
Starfsmenn í veiðieftirlit Fiskistofa Höfn 201908/1537
Sérfræðingur Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201908/1536
Innviðaforritari Hagstofa Íslands Reykjavík 201908/1535
Lögfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201908/1534
Sérfræðingur á veiðieftirlitssviði Fiskistofa Ýmiss 201908/1533
Lögfræðingar Kærunefnd útlendingamála Reykjavík 201908/1532
Skrifstofustjóri Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201908/1531
Vélamaður Vegagerðin Hvammstangi 201908/1530
Ræstingar Sýslumaðurinn á Vesturlandi Borgarnes 201908/1529
Rekstrarstjóri Úrsk.nefnd umhv.- og auðlindamála Reykjavík 201908/1528
Sérfr., eftirlit vinnslu matvæla Matvælastofnun Selfoss 201908/1527
Sérfr. í vinnslu fjarkönnunargagna Landmælingar Íslands Akranes 201908/1526
Sérfræðilæknir í taugalækningum Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201908/1525
Starfsmaður á verkstæði Landspítali, heilbr./upplýsingatæknid. Reykjavík 201908/1524
Hjúkrunarfræðingur/hlutastarf Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201908/1523
Deildarlæknir Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201908/1522
Deildarstjóri Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201908/1521
Iðjuþjálfi/sjúkraþjálfari Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201908/1520
Sálfræðingur barna Heilsugæslan Hvammur Kópavogur 201908/1519
Aðstoðarmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201908/1518
Starf í þjónustudeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201908/1517
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201908/1516
Sjónfræðingur Þjónustu- og þekkingarmiðstöð Reykjavík 201908/1515
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201908/1514
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201908/1513

IÐJUÞJÁLFI
Seltjörn hjúkrunarheimili Seltjarnarnesi óskar eftir að 
ráða iðjuþjálfa í 100% starfshlutfall.  Um er að ræða 
nýtt starf og væri æskilegt að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. 

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

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

Nýtt fólk  

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 til-
kynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið: 
nyttfolk@frettabladid.is

Drífa bætist í eigendahóp 
Attentus

Hrafnhildur nýr sviðsstjóri 
hjá Skipulagsstofnun

Nýr sérfræðingur á fjármála-
sviði Eignaumsjónar

Kynningar- og markaðsstjóri 
menningarmála í Kópavogi

Drífa Sigurðardóttir hefur bæst í 
eigendahóp Attentus en hún 
hóf störf hjá félaginu sem 

ráðgjafi árið 2017. Drífa kom til 
Attentus frá Isavia þar sem hún 
starfaði sem mannauðsstjóri f lug-
leiðsögu- og flugvallarsviðs. Hún 
starfaði áður sem starfsmannastjóri 
hjá Mannviti í níu ár og sem deildar-
stjóri launa- og kjaraþróunar hjá Eimskip 
í þrjú ár. Á árunum 1997-2004 starfaði Drífa sem ráðgjafi í 
mannauðsmálum hjá PricewaterhouseCoopers. Hún tók 
þátt í stofnun Mannauðs, félags mannauðsstjóra á Íslandi, 
sat í stjórn Birtu lífeyrissjóðs í fimm ár og er nú formaður 
tilnefningarnefndar í fasteignafélaginu Eik.

Hrafnhildur Bragadóttir lög-
fræðingur hefur verið ráðin 
sviðsstjóri stefnumótunar 

og þróunar hjá Skipulagsstofnun. 
Meðal verkefna hennar verða 
gerð og framfylgd landsskipulags-
stefnu og strandsvæðisskipulags og 
umsjón með miðlun upplýsinga og 
fagþekkingar og rannsóknar- og þró-
unarstarfi á vegum Skipulagsstofnunar.  
Hrafnhildur lauk MA-prófi í lögfræði frá Háskóla Íslands 
2008 og LLM-námi í umhverfisrétti frá Duke University 
School of Law 2015. Hún hefur starfað sem lögfræðingur 
hjá Umhverfisráðgjöf Íslands og hjá Umhverfisstofnun á 
árunum 2009 til 2013.

Vegna aukinna umsvifa í starf-
semi Eignaumsjónar hefur 
Carolin Karlsen Guðbjarts-

dóttir verið ráðin í stöðu sér-
fræðings á fjármálasviði félagsins. 
Carolin mun sinna þjónustu við 
ört vaxandi viðskiptavinahóp 
Eignaumsjónar, s.s. við stýringu 
fjármuna í samvinnu við fjármála-
stjóra, greiðslu reikninga, gerð kostnaðar- 
og innheimtuáætlana, framkvæmdaupp-
gjör og fjármálagreiningar, samskipti við 
þjónustuaðila og fleira. Hún kemur til Eignaumsjónar frá 
Lífeyrissjóði verzlunarmanna. Þá starfaði hún sem sér-
fræðingur hjá alþjóðasviði og endurkröfudeild Borgunar 
frá 2010-2018 og þar áður sem viðskiptaráðgjafi hjá Arion 
banka og SPRON.

Íris María Stefánsdóttir hefur verið 
ráðin kynningar- og markaðs-
stjóri menningarmála í Kópa-

vogi, en hún var valin úr hópi 
202 umsækjenda. Um nýtt starf 
er að ræða sem ætlað er að auka 
ásýnd og ímynd menningarmála 
í Kópavogi en mikil gróska hefur 
verið í málaflokknum undanfarin 
misseri. Íris María hefur undanfarin fimm 
ár starfað sem markaðsstjóri Íslenska dansflokksins þar 
sem hún hefur lagt áherslu á þróun stafrænnar miðlunar 
og markaðssetningar á netinu. Einnig hefur hún stýrt við-
burðum og barnastarfi innan Íslenska dansflokksins og 
staðið fyrir stofnun vinafélags flokksins.Við erum alltaf með 

bókara á skrá

hagvangur.is
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LaLaLaausust tt erererr tttiliilil uuuumsmmsmsókókókóknan r sttararf ff skkkippipullagagags-s ooogg ggg bybyggggginingagarfrfululltltrúrúaa hjhjááááá
Svvvveieie tatarfrfrfrfélélélagagginininu uu SkSkSkSkagagagagafafafirri ðiðiðiði. . . SkSkSkSkipipipi ululululagagagags-s-s-s- oooogg gg bybbybyb gggggggginiininingagagagarfrfrfululululltltltl rúrúrúrúiii bebebeber ábábyryryryrgð 
á skipulaggsgs erðð í í svsvsvveieeitatataarfrfélélagagininuu í ííí sasaammræmmi i viv ð lög nr. 123/20100 oog
reglugerðir og á framkvæmdm  opinbbers byggingareftirlits í samræmi 
við gildandi lög nr. 160/2010 og reglugerðir. Leitað er að öflugum og 
metnaðarfullum einstaklingi í starfið. Æskilegt er að viðkomandi getið 
haafifið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2019. 
Umsóknum ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi skal skila í gegnum 
íbúagátt sem finna má á heimasíðu sveitarfélagsins.
Nánari upplýsingar um starfið sem og frekari menntunar- og hæfniskröfur má 
finna á heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (laus störf).
Ítarlegri upplýsingar um starfið veita Sigfús Ingi Sigfússon, sveitarstjóri í síma 
455-6000, netfang0 sigfus@skagafjordur.is og Jón Örn Berndsen, skipulags- og s
byggingarfulltrúi í síma 455-6000, netfang 0 jobygg@skagafjordur.is. 

Í Skagafirði búa um 4200 manns í fjölskylduvænu og lifandi samfélagi. Þjónusta við íbúa 
er öflug og í sveitarfélaginu eru góðir skólar á öllum skólastigum, allt frá leikskólum upp í 

háskóla. Íþrótta- og félagsstarf er blómlegt og allar aðstæður til hvers konar íþróttaiðkunar og 
útiveru. Atvinnulífið í Skagafirði er kröftugt og fjölbreytt þar sem matvælavinnsla af ýmsu tagi 

skipar stóran sess í tengslum við fjölbreyttan landbúnað og öfluga fiskvinnslu, auk iðnaðar, 
ferðaþjónustu og annarar þjónustu á vegum fyrirtækja, stofnana og einstaklinga. 

Menningarlíf er blómlegt í héraðinu og sagan við hvert fótmál.

Heelsl tu viððfafangngsesefni og ábyyrgrgð:ð:

• Yfirumsjóón meðeð skikipupullagsgerð á
vegum sveitarfélagsins.

• Eftirlit með að framkvæmdir 
séu í samræmi við skipulag
og útgefin leyfi.

• Samskipti við hönnuði, 
verktaka og íbúa í tengslum 
við skipulags- og bygginga
leyfisskyldar framkvæmdir í 
sveitarfélaginu.

• Ábyrgð og umsjón með
g

útgáfu byggingaleyfa, vottorða
og skráningu mannvirkja.

• Afgreiðsla umsókna.
• Yfirferð og samþykkt

aðaluppdrátta, verkfræði- og 
séruppdrátta.

MeMenntuunanar-r oog hæhæfnnisiskröföfuru :

• HáHáskskólólapapróróff ssem nýtist í starfi,
t.d. byggingarfræðingur,
verkfræðingur, tæknifræðingur,
skipulagsfræðingur eða arkitekt.

• Æskilegt er að umsækjandi upp-
fylli skilyrði 8. og 25. gr.
mannvirkjalaga og 7. gr.
skipulagslaga.

• Góð þekking á lögum og 
reglugerðum tengdum bygginga-
og skipulagsmálum er æskileg.

• Þekking/reynsla af opinberri
 stjórnsýslu er æskileg.

• Reynsla af áætlanagerð s.s. verk-,
kostnaðar- og fjárhagsáætlanagerð.

• Leiðtogahæfni og framúrskarandi
hæfni í mannlegum samskiptum.

• Þekking og reynsla af stjórnun 
og rekstri er æskileg.

• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði 
og skipulagshæfni.

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Matreiðslumaður  
óskast í spennandi starf

Alþýðusambandið óskar eftir metnaðarfullum og dug-
legum matreiðslumanni í framtíðarstarf í sameiginlegu 
mötuneyti starfsfólks Alþýðusambands Íslands, Gildis og 
VIRK í Guðrúnartúni 1 í Reykjavík.
Mikil áhersla er lögð á hollan og næringarríkan mat sem 
eldaður er frá grunni úr besta hráefni sem kostur er á og 
stuðlar að sem minnstri matarsóun og kolefnisfótsporum. 

Hæfnikröfur:
• Sveinspróf í matreiðslu eða matráðsréttindi 
• Reynsla á sviði matreiðslu æskileg         
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Skipulagshæfni og geta til að vinna sjálfstætt
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og sveigjanleiki
• Snyrtimennska og stundvísi

Starfssvið:
• Matargerð
• Umsjón með pöntunum      
• Ábyrgð á umgengni og umhirðu eldhúss og mötuneytis
• Önnur tilfallandi verkefni
 
Umsókn ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi sem 
greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt  
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið sendist á netfangið 
gudrun@asi.is. 

Allar frekari upplýsingar veitir  
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir í síma 5355600.

Umsóknarfrestur er til 13.09.2019

Öllum umsóknum verður svarað. Starfskjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Eflingar við Samtök atvinnulífsins. 
Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið.

Hársnyrtir
Hársnyrtir á 104 RVK-svæðinu auglýsir eftir starfsmanni  

til starfa sem fyrst.
Starfið felst aðallega í herraklippingum.

Um er að ræða stofu sem er ekki með stólaleigu.
Góð laun og góður félagsskapur í boði.

Uppl. veitir Dóri s. 899 6637 eða Inga s. 863 7949
Einnig má senda á doriinga@talnet.is



á jarðhæð á frábærum rótgrónum stað við Bæjarhraun 24, 
örstutt frá Fjarðarkaup og helsta verslunar og atvinnuhúsa-
kjarna bæjarins, mikið auglýsingagildi og góð aðkoma sam-
tals 130 fm. Upplýsingar í síma 893 3347

Til leigu 
gott skrifstofu / verslunarhúsnæði

Byggingarkrani til sölu
Liebherr árgerð 1991.

Týpa 50K

Nr: 50K09/24

Upplýsingar í síma 895 8725

Útboð
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum í verkið: 

Hafnarberg 41, íþróttahús - viðbygging

Verklok eru 12.02.2020  

Verkið felur í sér uppsetningu á burðarvirki þaks og gafls og 
frágangi, utan- og innanhúss á íþróttahúsi að Hafnarbergi 41 í 
Þorlákshöfn. Helstu magntölur eru:
 Steypubrot  60 m2

 Uppsetning límtrésboga 8 stk

 Langbönd 1.100 m

 Þéttull í þak og veggi 900 m2

 Lektur á þak og veggi 1.740 m 

 Málmklæðningar á þak og veggi  2.000 m2

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 3. september 2019.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í 
verkið skulu hafa samband við Guðmund Hjaltason hjá EFLU á 
Suðurlandi með því að senda  tölvupósti á netfangið:  
gudmundur.hjaltason@efla.is og gefa upp nafn,  
heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin 
send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til skrifstofu Sveitarfélagsins Ölfuss, 
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, fyrir kl. 11:00 fimmtudaginn 
19. september og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

Byggingarfulltrúinn í Þorlákshöfn. 

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Ártúnsskóli – endurnýjun á þaki, útboð nr. 14634

• Almenningssalerni við Esjurætur, útboð nr. 14630.

• Göngu- og hjólastígur. Vallarás - Elliðárdalur,  
útboð 14632.

• Fjölnota íþróttahús í Suður Mjódd.  
Umsjón og eftirlit með verkframkvæmdum,  
útboð 14577

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Námsleyfi grunnskólakennara  
og skólastjórnenda

skólaárið 2020–2021
Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum um náms-
leyfi grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla skólaárið 
2020–2021. Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við úthlutun verði 
sett í forgang nám sem tengist: 
• aga- og bekkjarstjórnun

• kennslu í fjölmenningarlegu umhverfi 

• þróun í verk- og listgreinakennslu

Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. 
Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heima-
síðu Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is. 
Umsóknir á öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið við 
viðbótargögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í 
umsókninni. Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2019. 
Umsækjandi sem æskir námsleyfis skal að lágmarki fullnægja 
eftirfarandi skilyrðum, sbr. reglur um Námsleyfasjóð: 
a) Hafa, þegar sótt er um námsleyfi, gegnt starfi í 10 ár samtals 

við kennslu, ráðgjöf eða stjórnun í grunnskóla á Íslandi, í eigi 
minna en hálfu starfi, og verið samfellt í starfi sl. fjögur ár, 
enda hafi verið greitt fyrir umsækjanda í sjóðinn. 

b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða aðila sem 
stofnað er til með samstarfi sveitarfélaga og taka laun sam-
kvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands vegna grunnskólans. 

c) Ljúka á námstímanum 60 ECTS eininga háskólanámi, eða 
jafngildu háskólanámi, miðað við 1/1 námsleyfi, og skal námið 
miða að því að nýtast viðkomandi í því starfi sem hann er 
ráðinn til að sinna.

Með umsókn þarf að berast staðfesting sveitarfélags/skóla-
stjóra, eða eftir atvikum rekstraraðila skóla, um að skilyrðum  
a) og b) liðar hér að ofan sé uppfyllt á þar til gerðu eyðublaði 
sem nálgast má á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Reglur um Námsleyfasjóð og viðmiðunarreglur um laun í náms-
leyfi er að finna á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér þær. 

Við mat á umsóknum er haft til hliðsjónar hversu vel hún er rök-
studd, hversu skýr markmið hennar eru, hvernig námið nýtist 
umsækjanda í núverandi starfi og stofnuninni sem hann vinnur 
hjá eða skólakerfinu í heild.

Stefnt er að því að svarbréf berist umsækjendum eigi síðar en 
um miðjan desember 2019.

Nánari upplýsingar veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 
4900 eða í tölvupósti á klara.e.finnbogadottir@samband.is

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

ÚTBOÐ
 

Ræsting fyrir 
Héraðsdóm Reykjavíkur

ÚTBOÐ NR. 21030

Ríkiskaup, fyrir hönd Héraðsdóms Reykjavíkur, kt. 661191-
3099 óska eftir tilboðum í daglega ræstingu og reglubundna 
hreingerningu á húsnæði Héraðsdóms Reykjavíkur við 
Lækjartorg. 

Ræst flatarmál er um 2847 fm. Sjá nánar í útboðsgögnum.
Númer: 21030
Útboðsaðili: Ríkiskaup
Tegund: Þjónustukaup
Útboðsgögn afhent: 29.8.2019
Vettvangsskoðun: 11.9.2019 kl. 13.00
Fyrirspurnarfrestur: 22.09.2019
Opnun tilboða 01.10.2019 kl. 13.00

Útboðsgögn hafa verið aðgengileg í rafrænu útboðs kerfi 
Ríkiskaupa, TendSign, frá fimmtudeginum 29.8.2019. 
Auglýsing hefur þegar verið birt á Tenders Electronic Daily 
(TED).

Ekki verður haldinn hefðbundinn opnunarfundur.  
Tilboðum skal skilað rafrænt í útboðskerfinu.

Nánari upplýsingar er að finna í rafrænu útboðskerfi 
Ríkiskaupa,  https://tendsign.is/

Leiðbeiningar: 
https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjonusta/
leidbeiningar-fyrir-tendsign

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána 
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. 
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem stunda 
nám fjarri heimili sínu. 

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili og 
fjölskyldu sinni vegna náms).

• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám 
frá lögheimili fjarri skóla).

Opnað er fyrir umsóknir 1. september 2019.

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

Jöfnunarstyrkur 
til náms
Umsóknarfrestur á haustönn 
2019 er til 15. október n.k. 

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Úrval landspildna í landi Svínhaga sem er í Heklubyggð Rangárþingi ytra.  
Spildurnar eru rá    hektara að st rð g ligg a est allar 
meðfram Svínhagalæk.  
Spildurnar bjóða upp á möguleika að vera ráðstafað og skipulagt að vild  
en byggingarley  fæst í samráði við viðkomandi sveitarf lag.  
Einnig er hægt að sækja um lögbýli  
en nokkur hafa nú þegar verið stofnuð á þessu svæði.
Gert er ráð fyrir vatni og rafmagni inn að lóðarmörkum en tengigjöld 
greiðast af kaupanda.  Landeigandi leggur vegi að öllum lóðum.  
Landsvæðið tilheyrir svæði Hekluskóga sem þýðir að hægt er að fá 
birkiplöntur til gróðursetningar án endurgjalds.

L7B           1,91 ha            5.157.000.-

L7c            2,69 ha           4.573.000.-

L8             14,7 ha          11.760.000.-

L8A             7,2 ha          12.960.000.-

L8B             6,5 ha          11.700.000.-

Lóðir                Stærð                    Verð

ánari upplýsingar má nna í söluskrá á miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Svínhagi 
Heklubyggð

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.
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GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

VILT ÞÚ SELJA

HÚSIÐ ÞITT?

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON  
820 2399

ÖRYGGI

 OG ÞEKKING

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON  
663 2508

FJÖLSKYLDAN

AÐ STÆKKA?

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR
690 4966

ÓSKUM EFTIR

EIGNUM

KJARTAN ÍSAK GUÐMUNDSSON
663 4392

ER HÚSIÐ VAXIÐ
YKKUR YFIR HÖFUÐ?

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR
692 0149

VILT ÞÚ

STÆRRI ÍBÚÐ?

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON
895 2049



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Glæsilegt  mikið endurnýjað   
108 fm endaraðhús  
Nýtt eldhús, gólfhiti,  
nýtt baðherbergi,  

Verð :

 59,8 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 1. sept. kl. 16:00 – 16:30

Krókabyggð 34
 270 Mosfellsbær

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Glæsilegt 115 fm heilsárshús  
í Bjarkarborgum
Auka 30 fm gestahús á fallegri lóð
Hjónasvíta m sérbaðherbergi
Gestaherbergi og svefnloft
Gróðri vaxið 7560 fm eignarland
Stór pallur m nuddpotti
Einstök eign í grennd  
v. Minni Borg Grímsnesi

Verð :

 49,5 millj.

Bjarkarbraut
v. Minni Borg  

Helgi Jón Harðarson, Sölustjóri / Eigandi
Freyja Sigurðardóttir, Lögg. fast. / Eigandi

Magnús Emilsson, Lögg. fast. / Eigandi
Ágústa Hauksdóttir, Löggiltur fasteignasali

Hilmar Þór Bryde, Löggiltur fasteignasali
Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

Hildur Loftsdóttir, Ritari / skjalavinnsla
Andrea Guðrún Gunnlaugsdóttir, Lögg. fast.

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

 DYNGJUGATA – FJÖLBÝLI – GARÐABÆR
Glæsilegt nýtt 18 íbúða fjölbýlishús í Urriðaholtshverfinu. Íbúðirnar 

eru á bilinu 123-180 fm og fylgir stæði í bílageymslu.  Frágengin 

lóð með sameiginlegu útivistarsvæði. Íbúðirnar eru tilbúnar til 

afhendingar. Traustur verktaki. Verð frá  62,9 millj.

MIÐVANGUR 7 – EINBÝLI - HAFNARFJÖRÐUR
Sérlega fallegt 6-7 herbergja einbýli á einni hæð 219 fm með 

innbyggðum bílskúr. Frábær staðsetning,  í rólegum botnalanga og 

jafnframt í göngufæri við grunnskóla, leikskóla, verslun ofl.  

Verð  79,8 millj.

EINHELLA 5 – ATVINNUHÚSNÆÐI - HFJ
Nýtt  212,3 m² atvinnuhúsnæði á Völlunum í Hafnarfirði.  

Húsnæðið skiptist í vinnusal og kaffiaðstöðu, snyrtingu og 

ræstiherbergi. Húsnæðið selst fullbúið með malbikaðri lóð. Mikil 

lofthæð og stór lóð. Traustur byggingaraðili. Verð 57,9 millj.

LÓUÁS 10 – PARHÚS - HAFNARFJÖRÐUR
Glæsilegt  5 - 6 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum samtals 

220 fm með innbyggðum bílskúr í Áslandinu. Frábær staðsetning 

og gott útsýni.  Stórir pallar og fallegur garður. 

Verð 84,9 millj.

 KELDUGATA 13 – EINBÝLI – GARÐABÆR
Glæsilegt nýtt og vandað 245 fm einbýlishús á fallegum útsýnis-

stað í Urriðarholtinu.  Húsið er staðsteypt og er á tveimur hæðum 

með innbyggðum bílskúr. Glæsileg staðsetning og fallegt útsýni. 

Verðtilboð.

UNDRALAND 10 – EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ - RVK
Stórt 330 fm fjölskylduhús með tveimur íbúðum í Fossvogshverfinu  

með innb.bílskúr.  Góð aðkoma og staðsetning innst í botnlanga, 

stutt í stofnbrautir, frábærar gönguleiðir ofl.    

Verðtilboð.

Við kunnum að meta fasteignina þína

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

Þarftu
að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðgjöf og ráðningum. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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• Bílastæði í upphituðum bílakjallara2 - 4 herbergja
íbúðir.

 • 

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. fasteignasali

892 9966
  stefan@fastlind.is

Gunnar
Valsson 
Lögg. fasteignasali

699 3702
  gunnar@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Sunnusmári 20
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 0036: Er 107,5 fm fjögurra 
herbergja íbúð á jarðhæð.

STÆRÐ: 107,5 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

53.900.000 

Sunnusmári 16
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 102: Er 89,2 fm,  þrig-
gja herbergja íbúð á 1.hæð. 
Sérmerkt stæði í bílakjallara 
fylgir eigninni.

STÆRÐ: 89,2 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

49.900.000 

Sunnusmári 22
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 604: Er 83,5 fm, þriggja 
herbergja íbúð á  6.hæð. 
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara 
fylgir eigninni merkt. B-29.

STÆRÐ: 83,5 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

54.900.000 

Sunnusmári 18
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 407: Er 72,9 fm er 3
herbergja íbúð á 4.hæð.

STÆRÐ: 72,9 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

44.900.000 

OPIÐ HÚS 

Kristnibraut 27
113 REYKJAVÍK

Mjög rúmgóð og björt þriggja herbergja 
íbúð ásamt stæði í lokuðu bílskýli. Mjög gott 
skipulag. Stórar stofur. Sér þvottahús. Mikið 
skápapláss í eldhúsi.

STÆRÐ: 106 fm FJÖLDI HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Ögurhvarf 4C
203 KÓPAVOGUR

Glæsilegar sérhæðir. Húsin eru staðsett innst í litlum bot-

nlanga. Skilast fullbúið með innbyggðum eldhústækjum, 

STÆRÐ: 72,9 fm FJÖLDI HERB: 4

72.900.000
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

Úlfarsbraut 38 og 40
113 REYKJAVÍK

Parhús á góðum stað næst innst í botnlangagötu í Úlfárs-

dal. Möguleiki á aukaíbúð og hönnun gerir ráð fyrir því. 

Stórir gluggar, mjög bjart hús, fjögur svefnherbergi, þrjú 

baðherbergi, stór stofa og eldhús, aukin lofthæð.

STÆRÐ: 216,6 fm FJÖLDI HERB: 6

68.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Ögurhvarf 4D
203 KÓPAVOGUR

Vel hannað einbýlishús með 4 svefnherbergjum og 

tveimur baðherbergjum. Auðvelt að sleppa herbergi 

og stækka stofu. Skilast fullbúið með innbyggðum eld-

STÆRÐ: 127,9 fm FJÖLDI HERB: 5

84.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali
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Skyggnisholt 2-4
Vogar á Vatnsleysuströnd
Opið hús sunnudaginn  
1. september kl. 15-16.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar að utan 
sem innan með öllum gólfefnum, 
vandaðar innrétt ingar og gólfefni 
frá Parka.  Tvær íbúðir eru tilbúnar 
til afhendingar en aðrar afhendast 
mánaðarmótin sept/okt 2019. Íbúðirnar 
eru 64,4-99,9 fm að stærð og 2ja til 4ra 
herbergja. Verð frá 29,5 millj.   

Vandað hús, staðsteypt og klætt að 
utan. Traustur verktaki, Fjarðarmót ehf.   
 
Nánari upplýsingar veitir Magnús 
Emilsson lgf. 898-3629.

OPIÐ HÚS

Friðsælt bæjarlíf rétt
fyrir utan borgina.

NÝTT
Í SÖLU

Þelamörk í Hveragerði
Fullbúin 3 og 4 herbergja raðhús

Skoða nánar á thelamorkin.is

Agnar Agnarsson
Sími: 820 1002

Björgvin Þór Rúnarsson
Sími: 855 1544

Guðný Guðmundsdóttir
Sími: 821 6610

Nánari upplýsingar veitir:

Ertu að leita að sérfræðingi?

hagvangur.is

Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Úrval landspildna í landi Svínhaga sem er í Heklubyggð Rangárþingi ytra.  
 

meðfram Svínhagalæk.  

Spildurnar bjóða upp á möguleika að vera ráðstafað og skipulagt að vild  

að sækja um lögbýli en nokkur hafa nú þegar verið stofnuð á þessu svæði.

Gert er ráð fyrir vatni og rafmagni inn að lóðarmörkum en tengigjöld 
greiðast af kaupanda.  Landeigandi leggur vegi að öllum lóðum.  
Landsvæðið tilheyrir svæði Hekluskóga sem þýðir að hægt er að fá 
birkiplöntur til gróðursetningar án endurgjalds

Svínhagi 
Heklubyggð

L7B           1,91 ha            5.157.000.-

L7c             2,69 ha          4.573.000.-

L8             14,7 ha          11.760.000.-

L8A            7,2 ha           12.960.000.-

L8B            6,5 ha           11.700.000.-

Lóðir                Stærð                    Verð

Nánari upplýsingar veitir:  

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



102 Reykjavík.is

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná 
allir upp í loft, innbyggður ísskápur og upp-
þvottavél fylgir öllum íbúðum

Traustur byggingaraðili

Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni  
www.102reykjavik.is

Staðsetning hússins er einstök í hjarta hins nýja póstnúmers 102. Hægt 
er að njóta alls þess sem miðbærinn hefur upp á að bjóða án þess að 
búa mitt í skarkalanum.

Húsið er í jaðri útivistarsvæðanna í Öskjuhlíð og Naut hól svík, í göngu-
færi við báða háskólana, sem og örstutt frá Landspítala-háskólasjúkra-
húsi. Fullbúin íþróttaaðstaða er innan Hlíðarendasvæðis. Þá er einnig 
stutt í verslunarkjarna eins og Kringluna. 

Lögð er megin áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir, inn rétt-
aðar á hagkvæman og þægilegan máta.

Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og þar undir er tveggja hæða 
bílakjallari. Húsin skýla garðinum fyrir ys og þys og skapa ró og næði 
fyrir börn og fullorðna til að njóta útiveru í grænum garðinum.

Vandaðar íbúðir í 102 Reykjavík

Sælureitur þar sem borgarlífið 
og náttúran mætast

Öll þjónusta 
í göngufæri

Nýtt í sölu
       verð frá:

 31,9 m.kr

G a r ð a t o r g i  5 ,  2 1 0  G a r ð a b æ
S í m i  5 2 0  9 5 9 5  |  f s t o r g . i s

Nánari upplýsingar hjá söluaðilum:

L á g m ú l a  4 ,  1 0 8  R e y k j a v í k
S í m i  5 6 9  7 0 0 0  |  m i k l a b o rg . i s

Jason Kristinn  

Ólafsson

775 1515

jassi@miklaborg.is

Ólafur 

Finnbogason

822 2307

olafur@miklaborg.is

Hafdís  

Rafnsdóttir

820 2222

hafdis@fstorg.is

Sigurður  

Gunnlaugsson

898 6106

sigurdur@fstorg.is



Steinar S. Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Sími: 898 5254
steinar@gardatorg.is

Garðar Hólm
Fasteignasali

Sími: 899 8811
gh@trausti.is

Hlíðin, miðborgin og útsýnið

Úr nýju vel útbúnu Hlíðaríbúðunum á Hlíðarendareitnum er innan við 

5 mínútna gangur í fallega náttúruna og aðeins lítið eitt lengra að 

ströndinni í Nauthólsvíkinni. 

Í hinni áttinni bíða svo lystisemdir miðborgarinnar, menningin, maturinn, 

skemmtunin, kaffihúsin og iðandi mannlífið. Í göngufæri eru svo einnig

einhverjir stærstu vinnustaðir landsins s.s. Landsspítalinn og háskólarnir.

Allar íbúðir afhentar tilbúnar með gólfefnum og stæði í glæsilegu bílahúsi 

fylgir hverri íbúð.

Nýjar og vandaðar tveggja til fimm herbergja íbúðir við Smyrilshlíð 2 og Haukahlíð 5 koma í sölu 
á næstu dögum. Íbúðirnar eru allar með stæði í bílahúsi, vestursvölum og frábæru útsýni.

NÝJAR ÍBÚÐIR Á HLÍÐARENDAREIT:

hlidin.is

Arkitektúr: Arkþing

Byggingaraðili: Reir verk ehf.

ÚÚr nýju vel útbúnu Hlíðaríbúðunum á Hlíðarendareitnum er innan við 

5 mínútna gangur í fallega náttúruna og aðeins lítið eitt lengra að

ströndinni í Nauthólsvíkinni.

Í hinni áttinni bíða svo lystisemdir miðborgarinnar, menningin, maturinn,

skemmtunin, kaffihúsin og iðandi mannlífið. Í göngufæri eru svo einnig

einhverjir stærstu vinnustaðir landsins s.s. Landsspítalinn og háskólarnir.

Allar íbúðir afhentar tilbúnar með gólfefnum og stæði í glæsilegu bílahúsi 

fylgir hverri íbúð.

Sjáðu teikningar, myndir og 

nánari upplýsingar á hlidin.is



Barmahlíð 50
105 Reykjavík

Ásakór 7
203 Kópavogur

Mýrargata 26
101 Reykjavík 

Kórsalir 3
203 Kópavogur

Boðaþing 14-16
203 Kópavogur

Rauðalækur 31
105 Reykjavík 

Mávahlíð 41
105 Reykjavík

Valbraut 10 
250 Garður  

Valhúsabraut 16
170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAGINN 31. ÁGÚST KL. 13:00 - 13:30
Glæsileg og mjög mikið endurnýjuð 117,8 fm íbúð auk 26,4 fm 
bílskúr með hurðaopnara. Tvær mjög stórar stofur með útgengi á 
góðar suðursvalir. Fallegur garður með tveimur sólpöllum. Þessi 
eign er sérstaklega vel staðsett á eftirsóttum stað. Nánari uppl. 
veitir Garðar Kjartansson í s: 853-9779 gardar@trausti.is eða 
Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is    Verð: 68,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 3. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00
Björt og einstaklega rúmgóð 4ra – 5 herbergja endaíbúð á 3. hæð 
í snyrtilegu lyftuhúsi með góðu útsýni. Eignin er skráð 127,8 fm 
þar af er 7,8 fm geymsla á jarðhæð. Stórar og skjólsælar svalir 
til suðurs. Húsið var yfirfarið og viðgert 2018. Nánari uppl. veitir 
Guðbjörg Gerður í s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 48,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 3. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00 
Glæsileg og rúmgóð 155 fm, fimm herbergja íbúð á þriðju hæð 
með bílastæði í lokaðri bílageymslu. Svefnherbergin eru 4, þar af 
glæsileg hjónasvíta með sérbaðherbergi. Bjart eldhús, þvottahús, 
geymsla og svalir. Gólfsíðir gluggar gefa íbúðinni mikinn karakter 
og gera hana einstaklega bjarta. Nánari uppl. veitir Garðar Bene-
dikt í s: 898-0255 gardarbs@trausti.is
Verð: Tilboð

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAGINN 31. ÁGÚST KL. 14:00 - 14:30
Mjög góð 4ra – 5 herbergja 128 fm íbúð á góðum stað. Bílastæði 
í bílakjallara fylgir íbúðinni. Svalir í suður, gott útsýni. Sameign í 
góðu ástandi. Íbúðin losnar fljótlega. Nánari uppl. veitir Garðar 
Kjartansson í s: 853-9779 gardar@trausti.is eða Guðbjörg Gerður í 
s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 55,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 3. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00
AÐEINS 3 ÍBÚÐIR EFTIR. 
Nýjar og vandaðar 2ja herbergja íbúðir fyrir 50 ára og eldri. Húsið 
stendur við þjónustumiðstöð aldraðra, Hrafnistu. Stutt er að 
fara til að njóta náttúrunnar í fallegu umhverfi við Elliðavatn og 
Heiðmörk. Eignirnar eru lausar til afhendingar við kaupsamning. 
Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð frá 42,5 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 5. SEPT. KL. 17:30 – 18:00
Falleg og björt 3ja herbergja 87,4 fm íbúð á jarðhæð í góðu 
fjórbýlishúsi innst í rólegum botnlanga. Fallegur og vel hirtur 
garður. Húsinu hefur verið vel viðhaldið og lítur mjög vel út. Góður 
leikvöllur er rétt aftan við hús. Eignin er á góðum stað í Laugar-
dalnum þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. Nánari uppl. veitir 
Styrmir í s: 846-6568 styrmir@trausti.is 
Verð: 44,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAGINN 31. ÁGÚST KL. 15:00 - 15:30
Vel staðsett og góð 95,5 fm kjallaraíbúð á góðum stað í Hlíðunum. 
Bílastæði fylgir íbúðinni. Íbúðin getur verið laus í október 2019. 
Eign sem vert er að skoða og hentar vel ungu fólki. 
Nánari uppl. veitir Garðar Kjartansson í s: 853-9779  
gardar@trausti.is eða Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 2. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00 
Fallegt og vel við haldið 193,8 fm einbýlishús þar af 42 fm bílskúr á 
rólegum og góðum stað í Garði. 
Eignin skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi (möguleiki á því 
fjórða), stofu og borðstofu, baðherbergi, viðbyggingu, bílskúr og 
fallegan garð. Nánari uppl. veitir Garðar Benedikt í s: 898-0255 
gardarbs@trausti.is
Verð: 48,5 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsilegt og vandað 254,7 fm einbýlishús á frábærum stað við 
opið svæði á Valhúsahæð. Stórt upphitað og hellulagt bílaplan 
framan við hús. Sérstaklega fallegur garður og skjólgóð verönd 
með heitum potti og útisturtu. Nánari uppl. veita Garðar Kjartans-
son í s: 853-9779 gardar@trausti.is og Styrmir Þór Sævarsson 
löggiltur fasteignasali í s: 846-6568 styrmir@trausti.is
Verð: 165 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKAÐU SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi 
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124 

Matthías Eyjólfsson
Hefur lokið námi til 
lögg fasteignasala.
S: 899-7770 

Kristín María 
Stefánsdóttir 
Lögfræðingur. 
Í námi til lögg.fast-
eignasala
S: 837-1177
 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., lögg. fasteignasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri.Viðskiptafr.,  
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Styrmir Þór  
Sævarsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

Garðar  
B. Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 898-0255

Guðbjörg Helga 
Löggiltur fasteignasali. 
Viðskiptafræðingur.
MSc nám í nýsköpun
S: 897-7712

Gunnar  
Þórisson
Löggiltur fasteignasali. 
Viðskiptafræðingur.
S: 692-6226 

Jóna Benný  
Kristjánsdóttir 
Lögmaður. 
Löggiltur fasteignasali.
S: 869-8650

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi. 
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 823-4969

Sólveig  
Regína Biard
Löggiltur fasteignasali 
Skjalavinnsla.
S: 869-4879



Brekkugata 22-24, Garðabær. Fimm herbergja parhús í byggingu.
200 fm parhús 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. Afhendingartími er samkomulag.  V. 59,9 m

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Brekkugata 22-24, 210 Garðabæ

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR

BÓKIÐ SKOÐUN

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI
EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 27

OPIÐ 
HÚS

í sýningarsal í Efstaleiti 27

sunnudaginn 1. sept. kl. 13:00 – 14:00 
þriðjudaginn 3. sept. kl. 12.00-13.00
miðvikudaginn 4. sept. kl. 12:00-13:00

• Fullbúnar íbúðir án góflefna fyrir utan votrými* möguleiki að bæta gófl 

efnum við kaupverð

• Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum

• Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

• Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

• Sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við  helstu verslunar- og þjónustu-

kjarna og falleg útivistarsvæði

STUDÍÓ-ÍBÚÐIR TIL SÖLU!

EFSTALEITI 23 
ÍBÚÐ 218
Frábær fyrstu kaup!

Verð: 35.900.000

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Helgi
Fasteignasali
780 2700

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Dórothea
Fasteignasali
898 3326



Vel hönnuð fjölskylduhús

Síðumúli 23 • 108 Reykjavík

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

Sjafnarbrunnur 13 og 15

OPIÐ HÚS
Sunnudag kl. 16:00-17:00

• 2 baðherbergi
• Fataherbergi 

inn af hjónaherbergi
• Stórar svalir mót suðri
• Gott útsýni
• Innbyggður bílskúr

Tilbúin til afhendingar

Guðrún Antonsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími: 621 2020
gurdun@fastborg.is

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 Síðumúli 23 • 108 Reykjavík

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

Lautarvegur 38-44

OPIÐ HÚS
Sunnudag kl. 15:00-16:00



Job.isMest lesna atvinnublað Íslands*
Atvinnublaðið

Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626
*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

www.intellecta.is

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. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
Árangursrík reynsla af markaðs- og
sölustarfi á fyrirtækjamarkaði
Tengsl og reynsla í sjávarútvegi er kostur
Hæfni í samningagerð, öguð
vinnubrögð og frumkvæði í starfi

Helstu viðfangsefni:

Umsjón með daglegum rekstri
Stjórnun og leiðtogahlutverk
Markaðs- og sölumál
Samskipti við stjórn og eftirfylgni
með stefnumótun stjórnar

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.

Lesa bara FBL

63%

FBL OG MBL

26%

Lesa bara MBL

11%

Með því að auglýsa í Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% lesenda dagblaða* á 
höfuðborgarsvæðinu.


