Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

RÚV starfar í almannaþágu
og hefur það hlutverk að
vekja, virkja og efla. Öflugt og
samhent starfsfólk RÚV skoðar
samfélagið með gagnrýnum
hætti, segir mikilvægar sögur
og þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Umsóknum eiga að fylgja
ítarlegar starfsferilskrár og
kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið.
Umsjón með ráðningunni
hafa Hilmar Garðar Hjaltason
(hilmar.hjaltason@capacent.
is) og Auður Bjarnadóttir
(audur.bjarnadottir@
capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum.

Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

Útvarpsstjóri
Stjórn RÚV auglýsir laust starf útvarpsstjóra. Útvarpsstjóri hefur það hlutverk að framfylgja
stefnu Ríkisútvarpsins og gæta hagsmuna þess í hvívetna. Leitað er að öflugum og reyndum
leiðtoga til að stýra RÚV inn í nýja tíma miðlunar.
Útvarpsstjóri starfar í umboði stjórnar. Ráðið verður í stöðuna til fimm ára og skal
viðkomandi uppfylla hæfnisskilyrði skv. 5. mgr. 9.gr. laga um Ríkisútvarpið nr. 23/2013.

Hæfniskröfur

Starfssvið

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Dagleg stjórnun og ábyrgð á rekstri
félagsins.

• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Leiðtogahæfileikar og góð hæfni í
mannlegum samskiptum.
• Skilningur og áhugi á nýjum miðlum.
• Reynsla af stefnumótunarvinnu,
nýsköpun og innleiðingu stefnu.
• Þekking og reynsla af fjölmiðlun,
menningar- og samfélagsmálum.
• Góð tungumálakunnátta og góð hæfni
til tjáningar í ræðu og riti.

• Yfirumsjón og ábyrgð allrar
dagskrárgerðar.
• Stefnumótun og markmiðasetning.
• Samskipti við hagaðila.
• Alþjóðlegt samstarf.
Umsóknarfrestur er til og með
2. desember nk.
Sótt er um starfið á vef Capacent
www.capacent.is
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Stöðvarstjóri birgðastöðvar
EAK óskar eftir að ráða stöðvarstjóra með tæknilega þekkingu og getu í verkstjórn. Stöðvarstjóri á í miklum samskiptum
við annað starfsfólk EAK í sínu starfi og fer með mannaforráð yfir 4-5 stöðugildum. Leitað er að reglufylgnum og
skipulögðum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og á gott með að aðlagast breytingum. Viðkomandi þarf að búa
yfir öryggis- og gæðavitund, sveigjanleika og víðsýni. Gott væri ef viðkomandi gæti hafið störf fljótlega.

·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

25. nóvember

capacent.com/s/15006

Starfssvið:
Dagleg verkstjórn og umsjón með rekstri stöðvarinnar.
Móttaka, varðveisla, afhending og birgðauppgjör
eldsneytis.
Umsjón með reglubundnum prófunum.
Umsjón með eldsneytisafgreiðslukerfi í flughlaði og
viðeigandi tækjabúnaði stöðvarinnar.
Umsjón með mannvirkjum og öðrum eignum
stöðvarinnar ásamt minniháttar viðhaldi.
Samskipti við innri og ytri úttektaraðila.
Eftirfylgni með lokun frávika.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Nám í vélfræði, verkfræði, tæknifræði eða sambærilegt er
kostur.
Reynsla af rekstri vélbúnaðar æskileg.
Reynsla af verkstjórn.
Góð tölvukunnátta.
Góð færni í ensku í töluðu og rituðu máli.
Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni.
Skipulagshæfni.
Öryggis- og gæðavitund mikilvæg.
Geta til að vinna undir álagi.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

EAK er fyrirtæki sem
tekur á móti, geymir og
afgreiðir flugvélaeldsneyti á
Keflavíkurflugvelli.
Starfsstöð er á
Keflavíkurflugvelli en þar
starfa á vegum fyrirtækisins
40-50 starfsmenn. Fyrirtækið
er í ört vaxandi umhverfi
þar sem mikill hraði ríkir.
Verklagsreglur á svæðinu
eru alþjóðlegar og fylgja
því alþjóðlegum viðmiðum
fyrir eldsneytisafgreiðslu á
flugvélar.

Capacent — leiðir til árangurs

Sviðsstjóri prent- og miðlunarsviðs
IÐAN fræðslusetur óskar eftir sviðsstjóra prent- og miðlunarsviðs í sinn öfluga hóp starfsmanna. Sviðsstjóri vinnur náið
með framkvæmdastjóra IÐUNNAR, sviðsstjórn prent- og miðlunarsviðs sem og sviðsstjórum matvæla-, veitinga- og
bílgreinasviðs IÐUNNAR. Ráðið verður í starfið sem fyrst.
Upplýsingar og umsókn

Umsóknarfrestur

capacent.com/s/15151

24. nóvember

·
·
·
·
·
·

Helstu verkefni:
Stefnumótun fyrir sviðið auk rekstrar- og
fjárhagsáætlunargerðar.
Skipulagning á fræðslustarfi fyrir prent- og
miðlunargreinar.
Samstarf við lykilfólk í prent- og miðlunargreinum,
innlendar og erlendar menntastofnanir og systurfélög
vegna sí- og endurmenntunaráætlana.
Heldur utan um og stjórnar framleiðslu á nýjum
námsleiðum eða námsefni og öðrum þjónustuþáttum.
Vinnur að þróun rafrænnar fræðslu - eftirfylgni með gerð
vefnámskeiða, aðstoð við framleiðslu vefnáms.
Vinnur að almennum námskeiðum IÐUNNAR.

·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur:
Framúrskarandi samskiptafærni, frumkvæði og
árangursdrifni.
Menntun sem nýtist í starfið.
Þekking á prent- og miðlunargreinum kostur.
Framúrskarandi vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
Þekking/reynsla af verkefnastjórnun.
Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
Menntun í kennslufræði og/eða vefnámi er kostur.

IÐAN sinnir símenntun
starfsmanna í
bílgreinum, bygginga- og
mannvirkjagreinum, málm- og
véltæknigreinum, prent- og
miðlunargreinum og matvælaog veitingagreinum.
Hlutverk IÐUNNAR er að sjá
fyrirtækjum og einstaklingum
fyrir nýrri þekkingu og færni
eftir því sem þörf krefur.

Capacent — leiðir til árangurs

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu og
veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

Ef þú ert með rétta starfið
– erum við með réttu manneskjuna
capacent.is

Viltu koma að mótun
háskóla framtíðarinnar?
Stjórn Háskólans á Bifröst auglýsir starf
rektors laust til umsóknar
Háskólinn á Bifröst hefur starfað í rúm 100 ár og hafa á þeim tíma orðið miklar breytingar í starfi
hans. Skólinn leiðir þróun og kennslu í fjarnámi á háskólastigi og hefur nemendum við skólann
fjölgað stöðugt síðustu ár. Háskólinn á Bifröst stendur á spennandi tímamótum, enda hefur stöðug
þróun í kennsluháttum og námslínum þýtt að skólinn er í mikilli sókn og fylgja því ótal tækifæri.
Nýr rektor hefur það hlutverk að leiða skólastarfið til móts við tækifæri framtíðarinnar með
starfsfólki, nemendum, hollvinum og stjórn. Rektor ber ábyrgð á daglegum rekstri og
stjórnun skólans auk þess að vera
hagsmunaaðila, stjórnvöld og atvinnulífið.

leiðandi

í

markaðsstarfi,

samskiptum

við

Menntunar- og hæfniskröfur:

Starf rektors felur meðal annars í sér:

•
•
•
•

• Stefnumótun og innleiðing stefnu í samráði við háskólastjórn, starfsfólk, nemendur
og hollvini.
• Stuðla að fjölbreyttum kennsluaðferðum og nýjungum í kennslu.
• Samskipti við hagsmunaaðila, stjórnvöld og atvinnulífið.
• Stuðla að samstarfi skólans við innlendar og erlendar menntastofnanir.

Meistarapróf skilyrði, doktórspróf æskilegt.
Reynsla á sviði stjórnunar og rekstrar.
Reynsla af breytingastjórnun og hæfni til að móta og miðla stefnu.
Góð tengsl við íslenskt atvinnulíf og þekking á háskólaumhverfi er kostur.

• Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfni.

Umsóknarfrestur er til 2. desember nk.
Umsóknir berist til Capacent, capacent.com/s/15113

Capacent – leiðir til árangurs

Nánari upplýsingar veita Hilmar Garðar Hjaltason, hilmar.hjaltason@
capacent.is og Jakobína H. Árnadóttir, jakobina.arnadottir@capacent.is.

Framkvæmdastjóri
Stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. óskar eftir að ráða öflugan og framsýnan framkvæmdastjóra
í krefjandi stjórnunar- og rekstrarstarf.

Malbikunarstöðin Höfði hf. er
þjónustufyrirtæki sem framleiðir og
leggur út malbik.
Hjá fyrirtækinu starfar fjöldi sérhæfðra
starfsmanna sem veitir viðskiptavinum
faglega ráðgjöf varðandi verkefni og
úrbætur. Til að tryggja örugga og
varanlega vegi leggur fyrirtækið mikinn
metnað í rannsóknir og þróun.
Fyrirtækið er framarlega í tækniþróun
sem miðar að því að lágmarka mengun
og vinnur að umhverfisvænum lausnum.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið
má finna á www.malbik.is

Helstu viðfangsefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri
• Eftirfylgni með stefnumótun, áætlanagerð
og ákvörðunum stjórnar
• Stjórnun mannauðs
• Öflun og greining nýrra viðskiptatækifæra
• Ábyrgð á tilboðsgerð og mat á
markaðsaðstæðum
• Ábyrgð á grænu bókhaldi stöðvarinnar og
yfirumsjón með fjármálum
• Markmiðasetning og eftirfylgni í rekstri
• Samfélags-, umhverfis- og gæðamál

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Menntun á sviði verk-, tækni- eða
raungreina er kostur
• Þekking og reynsla af stjórnun og
fyrirtækjarekstri
• Þekking eða reynsla af breytingastjórnun
er kostur
• Reynsla af stjórnun framkvæmda
er kostur
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Metnaður til að ná árangri
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Áhugasamir einstaklingar, bæði konur og karlar, eru hvattir til að sækja um starfið

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að
fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Intellecta - Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími: 511 1225.

Verkefnastjóri hjá Dalabyggð
Dalabyggð óskar að ráða drífandi einstakling í nýtt og fjölbreytt starf verkefnastjóra atvinnu-,
markaðs- og menningarmála. Leitað er eftir einstaklingi með reynslu af ímyndarmálum og
upplýsingamiðlun sem hefur áhuga á málefnum Dalabyggðar í því skyni að efla samfélagið.
Starfið er 100% stöðugildi.
Í Dalabyggð búa tæplega 700 manns, þar af um
40% í Búðardal. Sveitarfélagið nær frá Álftafirði
á Snæfellsnesi til Gilsfjarðar á mörkum Vestfjarða
og býr yfir mikilli friðsæld og náttúrufegurð.
Vel er búið að íbúum Dalabyggðar,
öflugt tómstundastarf fyrir börn, leik- og
grunnskóli. Meðal annarrar þjónustu má
nefna matvöruverslun, heilsugæslu, banka,
pósthús, bifreiðaverkstæði, snyrtistofu, vínbúð,
veitingastaði og fjölbreytta ferðaþjónustu.
Nánari upplýsingar um þjónustu sveitarfélagsins
er að finna á www.dalir.is. Nánari upplýsingar
um ferðaþjónustu í Dalabyggð má finna á
www.visitdalir.is

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Verkefni tengd upplýsingamiðlun og íbúalýðræði
• Gerð kynningarefnis og markaðssetning Dalabyggðar
ásamt yfirumsjón með vef og samfélagsmiðlum
• Vinnur að eflingu atvinnulífs í Dalabyggð með
sérstaka áherslu á ferðaþjónustu
• Fagleg ráðgjöf, aðstoð við framkvæmd verkefna og
verkefnastjórnun
• Þróun menningartengdrar starfsemi og samstarfs
innan sveitarfélagsins ásamt umsjón með
menningarhátíðum
• Starfar með atvinnumálanefnd og
menningarmálanefnd og tekur þátt í
stefnumótunarvinnu og áætlanagerð

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af störfum við miðlun upplýsinga er
skilyrði
• Reynsla af kynningar – og markaðsmálum
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til
að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking og reynsla af atvinnumálum,
ferðaþjónustu og menningarstarfi er kostur
• Skipulagshæfileikar og nákvæm vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni og sjálfstæði í
vinnubrögðum
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu,
einkum sveitarfélaga, er æskileg

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við
hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. Starfsstöð er í Búðardal og gengið er út frá því
að starfsmaðurinn verði búsettur í Dalabyggð.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá
og kynningarbréf.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

RÁÐNINGAR
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur
bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings að vel takist til.
Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

Sérfræðingur í þróun á mæliaðferðum
Þróunardeild mæliaðferða er hluti af Þróunarsviði Coripharma ehf. og sér um
að þróa og gilda mæliaðferðir bæði fyrir hráefni og framleiðsluvöru.
Aðalstarf sérfræðings er að þróa og gilda mæliaðferðir, auk þess að sinna
margvíslegum og fjölbreyttum störfum tengdum gæðakerfi, tækjamálum og
skýrsluskrifum.

Helstu verkefni:
• Þróa og gilda HPLC mæliaðferðir fyrir hráefni og
framleiðsluvöru
• Sjá um útreikninga, frágang á
rannsóknarniðurstöðum og skrifa skýrslur
• Taka þátt í verkefnafundum innan Þróunarsviðs
• Taka þátt í úrbótum á gæðakerfi og eftirliti með
tækjabúnaði

Coripharma er nýtt íslenskt lyfjafyrirtæki
sem nýlega keypti verksmiðju Actavis í
Hafnarfirði þar sem framleidd eru lyf fyrir
alþjóðamarkaði.

Við leitum að einstaklingi með:
• B.Sc. í raunvísindum, framhaldsgráða er æskileg
• Reynslu af HPLC (kostur)
• Reynslu af gæðakerfum (kostur)
• Hæfni í mannlegum samskiptum og tileinkar sér
nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góða tölvukunnáttu, góða íslensku- og enskukunnáttu

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Anna Lilja Pétursdóttir, deildarstjóri
Þróunardeildar mæliaðferða,
annap@coripharma.is S: 420 6752
Umsóknafrestur er til 25.nóvember 2019
Umsóknir sendast til Ingag@coripharma.is

STARFSMAÐUR Á SKRIFSTOFU
Leitað er að öflugum einstaklingi með góða hæfni til að sinna almennum skrifstofustörfum.
Verkfræðingafélag Íslands – félag
verkfræðinga og tæknifræðinga var
stofnað 1912. Félagsmenn eru um
4.600. Jafnframt eru Stéttarfélag
byggingarfræðinga og Stéttarfélag
tölvunarfræðinga með þjónustusamning
við VFÍ.

Starfslýsing
•
•
•
•
•
•

Hæfniskröfur

Álagning og innheimta félagsgjalda
Einfaldar bókhaldsfærslur
Greiðsla reikninga
Umsjón með bókunum í orlofskerfi
Umsjón með félagaskrá
Aðstoð við símsvörun og önnur tilfallandi
verkefni

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

•
•
•
•

Nákvæmni og talnagleggni
Góð almenn tölvukunnátta
Kostur að hafa þekkingu á DK bókhaldskerfinu
Jákvæðni og rík þjónustulund

Umsóknarfrestur til og með 24. nóvember nk.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst.

SKRIFSTOFUSTJÓRI
Sjálfsbjargarheimilið veitir hjúkrunar-,
stuðnings- og endurhæfingarþjónustu
fyrir hreyfihamlað fólk. Bæði er veitt
sólarhringsþjónusta og dagþjónusta og
fer starfsemin fram í Hátúni 12 í Reykjavík.
Sjálfsbjargarheimilið á því láni að fagna að
hafa á að skipa góðum starfsmannahópi
sem er fjölbreyttur. Starfsmenn eru um
70 talsins í rúmlega 50 stöðugildum.

Sjálfsbjargarheimilið óskar eftir að ráða skrifstofustjóra til starfa. Næsti yfirmaður er
framkvæmdastjóri. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi til að sinna krefjandi og
fjölbreyttum verkefnum á góðum vinnustað. Um er að ræða 100% starf.
Starfssvið
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hæfniskröfur

Umsjón með daglegum rekstri skrifstofu
Gerð rekstraráætlunar og eftirfylgni
Þátttaka í markmiðssetningu
Launavinnsla og greiðslur henni tengdar
Umsjón með réttindum starfsfólks
Umsjón með tækni- og tölvubúnaði
Þátttaka í þverfaglegri starfsemi
Samskipti við lánardrottna og opinbera aðila
Innheimta á seldri þjónustu og greiðsla
reikninga

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
ásamt ferilskrá og kynningarbréfi.

• Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg
menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af rekstri og stjórnun
• Reynsla af áætlanagerð
• Þekking á bókhaldi og uppgjörum
• Reynsla af kjarasamningum
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þjónustulund og jákvætt viðmót
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, í töluðu og
rituðu máli

Umsóknarfrestur til og með 27. nóvember nk.
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Skipulagsfulltrúi
Sveitarfélagið Skagafjörður óskar eftir að ráða skipulagsfulltrúa til starfa.
Leitað er eftir öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa nýtt starf á traustum grunni.
Helstu verkefni eru samkvæmt skipulagslögum og samþykktum sveitarfélagsins hverju sinni á sviði skipulagsmála,
samgöngu- og umhverfismála.
Starfssvið
• Yfirumsjón með skipulagsmálum í sveitarfélaginu
• Ábyrgð á að framfylgja stefnu sveitarfélagsins í málaflokkum sem
undir hann heyra
• Framkvæmd skipulagsmála og ráðgjöf við m.a. íbúa, kjörna fulltrúa,
hönnuði og verktaka um skipulagsmál
• Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og útreikningar
• Undirbúningur og eftirfylgni funda nefnda sveitarfélagsins
varðandi skipulagsmál
• Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar sem sinna verkefnum
á sviði skipulagsmála
• Önnur verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og sérhæfing skv. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
• Þekking og reynsla á þeim málaflokkum sem falla undir sviðið skilyrði
• Þekking og reynsla af stjórnun og áætlanagerð æskileg
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
• Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs og samskiptahæfileikar
• Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember nk. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, capacent.is

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og stutt kynningarbréf þar sem fram kemur hvers vegna sótt er um starfið og hvernig
viðkomandi uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til þess. Umsjón með starfinu hefur Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is).

www.skagafjordur.is

RÁÐGJAFI

á sviði starfsendurhæfingar
VR í samvinnu við VIRK Starfsendurhæfingarsjóð leitar að ráðgjafa
í 100% starf. Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og
einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

Ráðgjafar VIRK hjá VR eru tíu í dag og starfa þeir samkvæmt samningi við
VIRK. Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekanda
á vinnumarkaði. Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar
veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu.

Helstu verkefni

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.

• Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
• Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
• Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar
eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
• Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í
starfsendurhæfingu og vinnustaði
• Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

Nánari upplýsingar um VR er að finna á vr.is og um VIRK á virk.is.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störf.
Upplýsingar veita:
Auður Bjarnadóttir audur.bjarnadottir@capacent.is

Menntunar- og hæfnikröfur

Ásdís Hannesdóttir asdis.hannesdottir@capacent.is.

• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði
félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar
• Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða
starfsendurhæfingar
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
• Góð þekking á vinnumarkaði
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Umsóknir óskast fylltar út á capacent.is
Umsóknarfrestur er til 24. nóvember 2019.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf
þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi
uppfyllir hæfniskröfur starfsins.

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?
Akraneskaupstaður auglýsir lausa til umsóknar 100% framtíðarstöðu slökkviliðstjóra Akraness og Hvalfjarðarsveitar.
Slökkviliðsstjóri er yfirmaður slökkviliðsins og er faglegur stjórnandi þess. Hann hefur yfirumsjón með og ber ábyrgð á daglegum
rekstri brunavarnarmála fyrir bæði sveitarfélögin. Mikil áhersla er lögð á góða þjónustu við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð. Leitað
er að metnaðarfullum einstaklingi í starfið sem er tilbúinn að taka þátt í að stjórna og leiða faglegt starf.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Yfirumsjón og ábyrgð á rekstri og stjórnun
slökkviliðsins
• Ábyrgð á faglegri starfsemi slökkviliðsins
• Úttektir, eldvarnareftirlit og stjórnun aðgerða
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Samskipti við hagsmunaaðila

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Páll Harðarson
sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs.

Starfið hentar öllum kynjum.
Laun og starfskjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Umsækjandi skal hafa löggildingu sem slökkviliðsmaður sbr. 17. gr. laga nr. nr. 75/2000
og starfað að lágmarki í eitt ár í slökkviliði sem löggiltur slökkviliðsmaður eða hafa
háskólamenntun með sérmenntun í brunamálum
• Umsækjandi þarf að hafa stjórnunarreynslu og þekkingu á rekstri
• Reynsla og/eða haldgóð þekking á stjórnun slökkviliðs æskileg
• Þekking á yfirferð og eftirliti tækja og búnaðar æskileg
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt frumkvæði í starfi
• Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Leiðtogafærni og vilji til þess að tileinka sér nýjungar í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsókn skulu fylgja ítarlegar og greinargóðar upplýsingar um náms- og starfsferil
þar sem tilgreind eru verkefni og ábyrgð úr fyrri störfum.
Umsóknarfrestur er til og með 9. desember nk.

Fræðslusérfræðingur
með reynslu
Við leitum að drífandi einstaklingi sem hefur áhuga og reynslu
af fræðslumálum. Viðkomandi verður hluti af öflugu sölu- og
þjónustu teymi Símans og vinnur að fjölbreyttum verkefnum
sem snúa að fræðslu og þjálfun starfsmanna.
Fræðslusérfræðingur tryggir að fræðslan styðji við stefnu
Símans þar sem lögð er rík áhersla á að bæta þekkingu og
hæfni starfsfólks.

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir:

Helstu verkefni:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Þarfagreining og stefnumótun

• Reynslu af sambærilegu starfi

• Skipulagning og utanumhald fræðslu

• Frumkvæði og drifkrafti

• Hönnun og gerð fræðsluefnis

• Framúrskarandi samskiptahæfni

• Mælingar á árangri fræðslu

• Skipulagshæfileikum og sjálfstæðum vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember nk.

.

Fyrirspurnum skal beint á netfangið mannaudur@siminn.is
Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum siminn.is/storf. Í anda jafnréttisstefnu Símans hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um.
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Tækni/verkfræðingur óskast
Grafa og Grjót ehf. óskar eftir að
ráða tækni/verkfræðing til starfa

Bókari

Helstu verkefni eru:
• Úrvinnsla á gögnum
• Mælingar
• Tilboðsgerð
• Eftirlit og úttektir
• Gerð og eftirlit verkferla
• Önnur tilfallandi verkefni
• Verkefnastjórnun
• Önnur tilfallandi verkefni

Slysavarnafélagið Landsbjörg leitar að reynslumiklum einstaklingi
til að sjá um bókhald félagsins. Um 100% starf er að ræða.

Helstu verkefni
• Móttaka og bókun reikninga

Menntunar og hæfniskröfur:
• Tækni eða verkfræði menntun
• Kunnátta á helstu forrit
• Gott skynbragð á uppsetningu og framsetningu gagna
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla á vélstýringu er kostur

• Færsla bókhalds
• Aðstoð við uppgjör og uppsetningu ársreiknings
• Afstemming
• Innheimta
• Virðisaukaskattsskýrslur
• Önnur tilfallandi störf

Umsóknafrestur er til 6. des
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið: grafa@grafa.is.

Hæfniskröfur
• Viðskiptafræðingur eða viðurkenndur bókari
• Góð þekking á Navision
• Góð færni í Excel
• Góð almenn tölvukunnátta

Slysavarnafélagið Landsbjörg

• Haldbær reynsla í færslu bókhalds

eru landssamtök björgunarsveita

• Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

og slysavarnadeilda á Íslandi.

• Liðshugsun og þekking á félagsstörfum
• Góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund

Félagið er ein stærstu samtök
sjálfboðaliða á Íslandi.

• Hreint sakavottorð

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar um starfið veitir Margrét Gunnarsdóttir,
fjármálastjóri Slysavarnafélagsins Landsbjargar, í síma 570 5900
eða margret@landsbjorg.is
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið
margret@landsbjorg.is fyrir 25. nóvember.

HAFÐU ÁHRIF
Á HEILAN LANDSHLUTA
Verkefnisstjóri iðnaðar
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) óska eftir að ráða verkefnisstjóra iðnaðar.
Um nýtt og spennandi verkefni er að ræða sem hefur það að markmiði að laða fjárfestingar í landshlutann
til að fjölga þar störfum. Ráðið er í starfið til tveggja ára með möguleika á framlengingu.

Meðal verkefna

Hæfniskröfur

Mat á fyrirliggjandi hugmyndum um iðnaðaruppbyggingu á Norðurlandi vestra.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Markaðssetning landshlutans sem fýsilegs
fjárfestingarkosts, þ.m.t. gerð kynningarefnis,
bein markaðssetning, samskipti við fjárfesta o.fl.
Áframhaldandi greining á innviðum.
Gerð viðskiptaáætlana og markaðsgreininga.
Samskipti við hagsmunaaðila.
Koma auga á tækifæri til atvinnuskapandi
fjárfestinga í landshlutanum.

Haldbær þekking/reynsla af rekstri. Reynsla af
fjárfestingum og atvinnuuppbyggingu er kostur.
Þekking á greiningu iðnaðarkosta m.t.t.
alþjóðlegrar tækni- og viðskiptaþróunar er kostur.
Þekking/reynsla af markaðsmálum.
Reynsla af verkefnisstjórnun.
Góð almenn tölvufærni.
Samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Um er að ræða áhugavert tækifæri fyrir réttan aðila. Allar nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri SSNV,
Unnur Valborg Hilmarsdóttir, unnur@ssnv.is. Umsóknum skal skilað í síðasta lagi 2.12.2019 á netfangið ssnv@ssnv.is.

Starfssvæði SSNV nær yfir 7 sveitarfélög frá Hrútafirði í vestri yfir í Skagafjörði í austri. Starfsmenn samtakanna eru 6.
Samtökin vinna að framkvæmd Sóknaráætlunar Norðurlands vestra, atvinnuþróun og öðrum sameiginlegum
verkefnum sveitarfélaganna. Á Norðurlandi vestra búa um 7000 manns í fjölskylduvænum samfélögum í nálægð við
stórbrotna náttúru. Tómstundastarf er fjölbreytt og menningarlíf gróskumikið.

Um fyrirtækið:
Grafa og grjót er jarðvinnu fyrirtæki sem starfar bæði á opinberum og einkamarkaði. Fyrirtækið kappkostar að bjóða uppá
framúrskarandi þjónustu og aðstöðu, jafnt fyrir viðskiptavini
sem og starfsmenn og er framúrskarandi fyrirtæki 2019. Grafa
og grjót er með einn yngsta tækja- og bílaflotann á markaðnum
og hóf nýlega byggingu á nýjum höfuðstöðvum. Hjá fyrirtækinu
starfa að jafnaði 50-60 manns.
Núverandi verkefni er m.a:
Urriðaholt, Grænakinn, Frakkastígur og Dalskóli
Við hvetjum konur jafn sem karla að sækja um.

Við Grunnskóla Grindavíkur
er laus staða námsráðgjafa
og grunnskólakennara á
yngsta stig.
Umsóknarfrestur er til 29. nóvember 2019 en ráðið er í störfin
frá áramótum.
Við leitum annarsvegar að einstaklingi með réttindi til að starfa
sem náms-og starfsráðgjafi og hins vegar að einstaklingi með
réttindi til kennslu í grunnskóla. Umsækjendur þurfa að vera
metnaðarfullir og góðir í mannlegum samskiptum, með skipulagshæfileika, vera sveigjanlegir og tilbúnir að leita nýrra leiða í
skólastarfi. Skólinn vinnur í anda Uppeldi til ábyrgðar.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Umsóknir skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240
Grindavík eða sendist á netfangið gudbjorgms@grindavik.is
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg M. Sveinsdóttir skólastjóri
í síma 420-1200.

Vilt þú vinna við
loftslagsmál?
Hjá Umhverfisstofnun eru laus tvö störf sérfræðinga í teymi
loftslags og loftgæða.

Sérfræðingur á sviði loftslagsmála
Við leitum að talnaglöggum einstaklingi til starfa við losunarbókhald Íslands,
einkum í sambandi við losun frá landbúnaði og landgræðslu.

Sérfræðingur í viðskiptakerfi ESB
Við leitum að skipulögðum einstaklingi til að sjá um viðskiptakerfi ESB með
losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda frá iðnaði og flugi.
Teymi loftslags og loftgæða er þverfaglegt teymi sérfræðinga í loftslagsmálum.
Bæði störfin fela í sér mikil samskipti og samstarf við evrópskar og alþjóðlegar
stofnanir.
Upplýsingar um störfin og hæfniskröfur sem gerðar eru er að finna á starfatorg.is
og á umhverfisstofnun.is
Umsóknarfrestur er til 2. desember 2019.

Financial Analyst
Fjármálasvið Össurar leitar að metnaðarfullum greiningaraðila innan Corporate Development, Investor Relations
og Treasury. Corporate Development stýrir verkefnum tengdum yfirtökum á öðrum félögum (M&A) og aðstoðar
við stefnumótandi verkefni. Investor Relations ber ábyrgð á efni tengdu markaðstilkynningum félagsins og sér um
samskipti við hluthafa, fjárfesta og greiningaraðila. Treasury ber ábyrgð á lausafjárstýringu og fjármögnun félagsins
auk áhættustýringar á þeim sviðum. Starfinu geta fylgt ferðalög vegna samskipta við fjárfesta á meginlandi Evrópu
og í Bandaríkjunum.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Greina fjárhagsgögn, útbúa fjárhagsáætlanir, aðstoða

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem á

við verðmatsútreikninga á væntanlegum yfirtökum og
útbúa kynningarefni
• Undirbúa markaðstilkynningar og kynningarefni um

sviði viðskipta-, hag- eða verkfræði
• 2-3 ára reynsla af störfum við fjárhagsgreiningu,
fjármál fyrirtækja og gerð kynningarefnis

árshlutauppgjör og ársskýrslu félagsins með tilheyrandi

• Reynsla af verðmatsgerð er kostur

greiningum á rekstrarniðurstöðum Össurar

• Mjög góð enskukunnátta, dönskukunnátta er

• Undirbúa hluthafafundi og skipuleggja fjárfestaviðburði
• Aðstoð við arðgreiðslur, eigin viðskipti Össurar,
stefnumótandi verkefni og önnur tilfallandi verkefni á
sviði fjárstýringar
• Tilfallandi greiningarvinna innan fjármálasviðs og í
tengslum við stefnumótandi verkefni

kostur
• Mjög góð tök á Excel og PowerPoint
• Framúrskarandi samskipta- og tjáningarhæfni í
bæði ræðu og riti
• Góð skipulagsfærni, frumkvæði, sjálfstæði og
nákvæmni í vinnubrögðum

Dynamics NAV/Business Central
Össur leitar að sérfræðingi til þess að taka þátt í hönnun og þróun ERP lausna fyrirtækisins. Framundan er
metnaðarfull innleiðing á nýjum og núverandi kerfum, sem hefur það að markmiði að auka skilvirkni og vöxt
fyrirtækisins á alþjóðavísu. Tækni og kerfi spila þar stórt hlutverk, ekki síður en fólk og ferlar.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Þátttaka í kröfugreiningu og hönnun lausna

• Háskólamenntun og/eða góð reynsla sem nýtist

• Ráðgjöf við hina ýmsu verkefnahópa

í starfi
• Þekking á Dynamics NAV/Business Central
• Mjög góð enskukunnátta
• Góð skipulagsfærni, frumkvæði, sjálfstæði og
nákvæmni í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2019.
Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
For English version please see the above webpage.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.500 manns í 26 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

WWW.OSSUR.COM

Forstöðumaður rannsókna

Hefur þú gaman af rannsóknum sem tengjast
verkefnum Vegagerðarinnar?
Leitað er eftir forstöðumanni rannsókna Vegagerðarinnar. Starfið er hægt að vinna á flestum stærri
starfsstöðvum Vegagerðarinnar um allt land. Um er
að ræða áhugavert starf fyrir dugmikinn einstakling.
Starfssvið
Meðal helstu markmiða með rannsóknasjóði Vegagerðarinnar
er að unnið sé að rannsóknaverkefnum sem stuðla að því
að Vegagerðin geti sinnt hlutverki sínu og uppfyllt markmið
sem sett eru fram á hverjum tíma. Auglýst er eftir umsóknum
til rannsóknasjóðs í upphafi hvers árs. Forstöðumaður
rannsókna hefur meðal annars umsjón með mati á umsóknum
og úthlutun á rannsóknafé, fylgist með framgangi verkefna
og hefur samskipti við stofnanir í rannsóknum innanlands og
utan. Hann gerir tillögur um skipulagningu rannsóknastarfs og
tekur þátt í stefnumótun á því sviði. Þá gerir hann tillögur um
kynningu og nýtingu niðurstaðna rannsóknaverkefna í starfsemi
Vegagerðarinnar.

ÖRYGGI
FRAMSÝNI
ÞJÓNUSTA
FAGMENNSKA

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,
framhaldsmenntun æskileg
• Þekking á starfsemi Vegagerðarinnar
• Reynsla af vinnu við rannsóknaverkefni
• Framúrskarandi samskiptafærni og rík þjónustulund
• Frumkvæði, metnaður og árangursdrifni
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku, ensku
og norðurlandatungumáli

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2019.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jónas Snæbjörnsson framkvæmdastjóri þróunarsviðs,
netfang: jonas.snaebjornsson@vegagerdin.is, sími: 522 1000
Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur
um hæfi til að gegna umræddu starfi. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið:
starf@vegagerdin.is
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Hjúkrunarfræðingur á
hjartasviði
Laus er til umsóknar 60% staða hjúkrunarfræðings á hjartasviði. Um er að ræða tímabundna ráðningu til eins árs og
veitist staðan frá 1. desember 2019 eða eftir nánara samkomulagi.
Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi og þarf viðkomandi
að búa yfir þekkingu á hjartasjúkdómum og meðferð þeirra
ásamt ríkri hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæðis í
starfi.
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna
sýn.
Laun byggja á kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga og Reykjalundar.
Upplýsingar um starfið veita Þórunn Guðmundsdóttir
hjúkrunarstjóri í síma 585-2000, netfang;
thorunng@reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir
mannauðsstjóri í síma 585-2143, netfang;
gudbjorg@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 1. desember 2019.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á
heimasíðunni www.reykjalundur.is

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

LAUS STÖRF

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
Fjölskyldu- og barnamálasvið

• Verkefnastjóri stuðningsþjónustu
Grunnskólar

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs
FESTI hf. leitar að traustum og metnaðarfullum einstaklingi í starf framkvæmdastjóra fjármálasviðs.
Framkvæmdastjóri er öflugur og framsækinn leiðtogi sem er bæði fyrirmynd og ábyrgur í hópi jafningja
við stjórnun félagsins.
Við leitum að einstaklingi sem er tilbúin(n) í krefjandi verkefni, með afburða hæfileika í mannlegum
samskiptum, greiningum og samningum.

Ábyrgðarsvið:

Menntunar og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•

• Háskólamenntun á sviði fjármála eða viðskipta
sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnun fjármála er skilyrði
• Sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Frumkvæði, drifkraftur og lausnamiðuð hugsun
• Löggiltur endurskoðandi er kostur

Reikningshald
Gagnavinnsla og greiningar
Áhættu- og fjárstýring
Áætlanagerð og eftirfylgni
Fjárhagsleg greining og eftirlit
Samskipti við lánastofnanir
og fjárfesta ásamt forstjóra

Nánari upplýsingar um starfið veita Eggert Þór Kristófersson, eggert@festi.is
og Kolbeinn Finnsson, kolbeinn@festi.is.
Umsóknir óskast fylltar út á https://festi.is/atvinna ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 3. desember.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

• Faggreinakennari á yngsta stigi - Víðistaðaskóli
• Frístundaleiðbeinendur - Öldutúnsskóli
• Frístundaleiðbeinendur - Áslandsskóli
• Frístundaleiðbeinendur í 50% starf Skarðshlíðarskóli
• Skólaliði í 50% starf - Skarðshlíðarskóli
• Textílkennari í 50-70% starf - Öldutúnsskóli
• Umsjónarkennari - fjölgreinadeild í
Menntasetrinu við Lækinn
Leikskólar

• Aðstoð í eldhúsi - Norðurberg
• Deildarstjóri - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Hlíðarberg
• Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli
• Deildarstjóri - Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennari - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Stekkjarás
• Þroskaþjálfi - Hraunvallaleikskóli
• Þroskaþjálfi - Stekkjarás
Málefni fatlaðs fólks

• Hlutastörf á heimili

Mennta- og lýðheilsusvið

• Fagstjóri frístundastarfs
Þjónustu- og þróunarsvið

• Verkefnastjóri viðburða og kynningarmála á
Bókasafni Hafnarfjarðar
Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna
hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir
bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Nánar á hafnarfjordur.is

2017 - 2020

Festi hf. er eignarhaldsfélag sem í dag rekur fimm rekstrarfélög,
N1, Krónuna, Elko, Bakkann vöruhótel og Festi fasteignir.
Dagleg starfsemi félagsins skiptist annars vegar í rekstur stoðþjónustu fyrir rekstrarfélögin og hins vegar í fjárfestingarstarfsemi.

585 5500 hafnarfjordur.is

Starfsmaður í bókhald
Bókvís ehf – bókhaldsþjónusta, óskar eftir að ráða starfsmann til bókhaldsstarfa frá og með næstu áramótum.
Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af færslu bókhalds,
uppgjörsvinnslum og skattauppgjörum.
Möguleiki er á hlutastarfi.
Bókvís ehf er bókhaldsstofa í eigu Búnaðarsambands Eyjafjarðar og er staðsett á Óseyri 2 á Akureyri og annast bókhald, launavinnslur og skatta- og ársuppgjör fyrir bændur,
einkahlutafélög og félagasamtök.
Fyrirspurnir og umsóknir skal senda á Bókvís ehf, Óseyri, 603
Akureyri eða netföngin
jhs@bugardur.is eða sigurgeir@bugardur.is fyrir 1. des. n.k.

Safnstjóri
Listasafns Reykjanesbæjar
Reykjanesbær leitar að öflugum safnstjóra fyrir Listasafn Reykjanesbæjar.
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi sem er sjálfstæður í vinnubrögðum, skipulagður og býr yfir
gagnrýnni hugsun. Viðkomandi þarf að vera skapandi og hafa framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum.
Helstu verkefni
• Mótar stefnu um starfsemi safnsins
• Skipuleggur og sinnir daglegum rekstri
• Stýrir undirbúningi og uppsetningu á
sýningum
• Sér um umsýslu og útlán safngripa
• Þáttaka í stefnumótun málaflokksins
• Markaðssetning og samvinna við aðrar
stofnanir

FASTEIGNAMIÐLUN

Óskum eftir löggiltum fasteignasala
eða aðstoðarmanni fasteignasala
Atvinnueign auglýsir eftir sjálfstæðum og árangursdrifnum
löggiltum fasteignasala og eða aðstoðarmanni fasteignasala til starfa, til að annast sölu og leigu á fasteignum. Mikil
eftirspurn og næg verkefni fyrir duglega einstaklinga.
Fagmennska, góð þjónustulund og áræðni eru afar mikilvægir kostir.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir berist á netfangið atvinnueign@atvinnueign.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk þekking á innlendri og alþjóðlegri
myndlist
• Góð þekking á stjórnun og rekstri
• Sannfærandi stjórnenda- og leiðtogahæfileikar,
frumkvæði og skipulagshæfni
• Þekking og reynsla á markaðsstörfum er mikill
kostur
• Góð tungumálakunnátta og hæfni til að setja
fram mál í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Góð tölvufærni

Listasafn Reykjanesbæjar starfar eftir safnalögum og telst viðurkennt safn í samræmi við skilyrði safnaráðs.
Safnið er staðsett í Duus safnahúsum og skipar mikilvægan sess í menningarlífi bæjarins.
Gildi Reykjanesbæjar eru framsækni, virðing og eldmóður og viljum við að nýr safnstjóri endurspegli þá
eiginleika.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Þórdís Ósk Helgadóttir, thordis.o.helgadottir@reykjanesbaer.is
Umsóknarfrestur er til 3. desember 2019.
Reykjanesbær er fjórða stærsta sveitarfélags landsins með rúmlega 19 þúsund íbúa. Hjá Reykjanesbæ
starfar samhentur hópur starfsmanna sem hefur það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa bæjarfélagsins sé
eins og best verður á kosið hverju sinni. Við bjóðum góða starfsaðstöðu og jákvætt andrúmsloft.
Framtíðarsýn Reykjanesbæjar: Fjölskylduvænn bær sem þroskar og nærir hæfileika allra í gegnum öflugt
skóla-, íþrótta-, og menningarstarf. Íbúar sinna fjölbreyttum störfum í vistvænu fjölmenningarsamfélagi.

Nánari upplýsingar veitir Halldór Már í síma 898 5599
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RÁÐGJAFI

á sviði starfsendurhæfingar
VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við BHM, KÍ og SSF
leitar að ráðgjafa í 100% ótímabundna stöðu í starfsstöð BHM sem
sinnir öllum háskólamenntuðum á höfuðborgarsvæðinu. Um er að
ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til þátttöku
í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

Helstu verkefni
• Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
• Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
• Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem
gerðar eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
• Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í
starfsendurhæfingu og vinnustaði
• Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði
félagsráðgjafar, hjúkrunar, sálfræði, iðju- þroska eða sjúkraþjálfunar
• Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða
starfsendurhæfingar
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
• Góð þekking á vinnumarkaði
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Ráðgjafar VIRK starfa hjá BHM samkvæmt samningi við VIRK. Að VIRK
standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekanda á vinnumarkaði.
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.
Nánari upplýsingar um BHM er að finna á https://www.bhm.is/
og um VIRK 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
Umsóknarfrestur er til 24. nóvember 2019.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf
þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi
uppfyllir hæfniskröfur starfsins.

KENNARASAMBAND
ÍSLANDS

Lögfræðingur á skrifstofu vinnu-

markaðar og starfsendurhæfingar
Félagsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings
á skrifstofu vinnumarkaðar og starfsendurhæfingar. Meginhlutverk
skrifstofunnar er að undirbyggja stefnumarkandi ákvarðanir
ráðherra og að hafa heildarsýn yfir þá málaflokka sem falla undir
málefnasvið skrifstofunnar sem og önnur viðfangsefni sem undir
ráðuneytið heyra, eftir því sem við á. Enn fremur er það hlutverk
skrifstofunnar að hafa yfirsýn yfir framkvæmd stefnu stjórnvalda á
málefnasviði skrifstofunnar og fylgja henni eftir, meðal annars með
gerð lagafrumvarpa, þingsályktunartillagna og reglugerða sem og með
þátttöku í nefndarstörfum innanlands og erlendis. Lögð er áhersla á
gott samráð og samstarf við önnur ráðuneyti og stofnanir, svo sem
Vinnumálastofnun og Vinnueftirlit ríkisins, sem og Alþingi og ýmsa
hagsmunaaðila.
Leitað er eftir einstaklingi sem er reiðubúinn að takast á við
krefjandi, áhugaverð og fjölbreytt verkefni á sviði vinnumarkaðar og
starfsendurhæfingar þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og
sjálfstæði í starfi. Um er að ræða fullt starf.
Helstu verkefni og ábyrgð
Helstu verkefni tengjast löggjöf á málefnasviði skrifstofunnar,
svo sem um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum,
atvinnuleysistryggingar, vinnumarkaðsaðgerðir, atvinnuréttindi
útlendinga, Ábyrgðasjóð launa og fæðingar- og foreldraorlof.
Kröfur um menntun og hæfni
• Fullnaðarpróf í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi.
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Sveigjanleiki og samstarfshæfni.
• Skipulagshæfni.
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Góð kunnátta í ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Þekking og starfsreynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu æskileg.
• Kunnátta í einu Norðurlandamáli æskileg.
Frekari upplýsingar um starfið
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi fjármála- og
efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna
Stjórnarráðsins.
Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi
uppfyllir þær kröfur um menntun og hæfni sem gerðar eru. Tekið skal
fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur
rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum,
með síðari breytingum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu liggur fyrir.
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar um starfið veitir Bjarnheiður Gautadóttir, skrifstofustjóri, í
síma 545-8100, bjarnheidur.gautadottir@frn.is.
Umsóknarfrestur er til 2. desember 2019. Umsóknir skulu fylltar út á
Starfatorgi, www.starfatorg.is.
Félagsmálaráðuneytið, 15. nóvember 2019.

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.
Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

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

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

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

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

Ráðgjöf við starfslok

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu og
veita trausta og

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

persónulega ráðgjöf.

capacent.is

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

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 1 6 . N ÓV E M B E R 2 0 1 9

Rafeindavirki
eða vélvirki

Sindri leitar að rafeindavirkja og/eða vélvirkja.
Starfið felur í sér í þjónustu á rafmagnsverkfærum.
Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og nákvæmni
• Öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður í starﬁ
• Góð enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Reynsla af sambærilegum
störfum kostur

Verslanir

Véladeild

Menntun:
Rafeindavirki og/eða vélvirki
með þekkingu á rafmagni og vélum.
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Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki
á sviði byggingalausna, festinga, véla,
verkfæra og vinnufatnaðar. Fyrirtækið
var stofnað árið 1933 og er hluti af
Johan Rönning hf.
Hjá félaginu starfa rúmlega 120
starfsmenn í Reykjavík, Kópavogi,
Fjarðarbyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði,
Selfossi, Grundartanga og á Akureyri.
Johan Rönning hefur í 8 ár í röð verið
valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið
nafnbótina fyrirtæki ársins.

Upplýsingar um starﬁð veitir Kristján
Páll Hrafnkelsson í síma 575 0000
eða kristjan@sindri.is.
Umsóknum skal skilað fyrir 1. desember.

Þjónustudeild

Sími 575 0000 • www.sindri.is

Starfatorg.is
Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Styrkir til menningarsamstarfs milli
Noregs og Íslands
Norsk stjórnvöld leggja árlega
til framlag til norsks-íslensks
menningarsamstarfs. Markmið framlagsins er að stuðla að fjölbreyttu
menningarsamstarfi milli Noregs og
Íslands.
Umsækjendur verða að fylla út
umsóknareyðublað á vef norska
menningarráðsins (Norsk kulturråd) : https://www.kulturradet.no/
stotteordning/-/vis/norsk-islandskkultursamarbeid
Æskilegt er að umsóknir séu skrifaðar á norsku, dönsku, sænsku eða
ensku.
Umsóknarfrestur um styrki rennur út
þann 3. desember nk.
Nánari upplýsingar er að finna á
vefsíðu mennta- og menningarmálaráðuneytis:
menntamálaráðuneyti.is

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Deildarstjóri bókhaldsdeildar
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Lögfræðingur
Félagsmálaráðuneytið
Kennari í íslensku
Flensborgarskólinn
Sérfræðingur viðskiptakerfi ESB Umhverfisstofnun
Sérfræðingur á sviði loftslagsmála Umhverfisstofnun
Lektor, fiskeldis-/fiskalíffræðideild Háskólinn á Hólum
Rannsóknarlögr.maður tæknideild Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Lögreglufulltrúi kynferðisbrotadeild Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Lífeindafræðingur
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Verkefnastjóri
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Lögfræðingur
Úrskurðarnefnd umhv./auðlindamála
Ráðgjafi í ráðgjafadeild
Lánasjóður íslenskra námsmanna
Lektor í félagsráðgjöf
Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið
Verkefnastjóri á launadeild
Háskóli Íslands
Aðstoðarverslunarstjóri
ÁTVR, Vínbúðin
Starfsmaður
ÁTVR, Vínbúðin
Þjónustustjóri Sögu
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, skilunardeild
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkrahúsið á Akureyri
Gæsluliði
Sjúkrahúsið á Akureyri
Verkefnisstjóri
Háskóli Íslands, Þroskaþjálfabraut
Forstöðumaður rannsóknarsjóðs Vegagerðin
Sérfræðingur
Byggðastofnun
Sérfræðingur í upplýsingatækni
Útlendingastofnun
Forstöðum. Landgræðsluskólans Landbúnaðarháskóli Íslands
Sjúkraliði
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Sjúkraliði
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Sjúkraliði
Sjúkrahúsið á Akureyri
Táknmálstúlkur
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, bráðageðdeild
Hjúkrunarnemi/hlutastarf
Landspítali, bráðageðdeild
Sjúkraliði
Landspítali, lungnadeild
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, lungnadeild
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, barnadeild
Sjúkraliði
Landspítali, bráðamóttaka barna
Umsjón endurhæfingaraðstöðu
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkrahúsið á Akureyri
Kennari í jarðfræði
Menntaskólinn á Ísafirði
Verkefnastjóri í geðheilsuteymi
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Fjármálastjóri
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Rekstrarstjóri
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Staður

Nr. á vef

Neskaupstaður
Reykjavík
Hafnarfjörður
Ýmiss
Ýmiss
Sauðárkrókur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Sauðárkrókur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Húsavík
Grindavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Sauðárkrókur
Kópavogur
Reykjavík
Selfoss
Vestm.eyjar
Vestm.eyjar
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Sauðárkrókur
Akureyri
Ísafjörður
Ísafjörður
Reykjavík
Patreksfjörður
Patreksfjörður

201911/1904
201911/1903
201911/1902
201911/1901
201911/1900
201911/1899
201911/1898
201911/1897
201911/1896
201911/1895
201911/1894
201911/1893
201911/1892
201911/1891
201911/1890
201911/1889
201911/1888
201911/1887
201911/1886
201911/1885
201911/1884
201911/1883
201911/1882
201911/1881
201911/1880
201911/1879
201911/1878
201911/1877
201911/1876
201911/1875
201911/1874
201911/1873
201911/1872
201911/1871
201911/1870
201911/1869
201911/1868
201911/1867
201911/1866
201911/1865
201911/1864
201911/1863
201911/1862

ÚTBOÐ
Útboð nr. 21065 – Sérhæfð
Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
akstursþjónusta
í Hafnarfirði
Ríkiskaup fyrir
hönd

Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
í eftirfarandi ljósbúnað:

Ríkiskaup, fyrir hönd Innkaupadeildar Hafnarfjarðarbæjar
óska eftir tilboðum í sérhæfða akstursþjónustu í Hafnarfirði.
Verk það sem hér um ræðir er akstur með fatlaða einstak
linga sem búa í Hafnarfirði, jafnframt aldraða einstaklinga
• Hreyfiljós
Spot/Profile
sem
sannanlega
þarfnast sértækrar akstursþjónustu skv.
reglum
um sérhæfða
• Hreyfiljós
Wash akstursþjónustu í Hafnarfirði. Einnig er
um
að ræða
akstur með fatlaða leik og grunnskólanemendur.
• Fastljós
Wash
Aksturinn
nærfyrir
til alls
höfuðborgarsvæðisins, þ.e. frá Hafnar
• Upphengjur
ofangreint
firði í suðri að Grundahverfi á Kjalarnesi í norðri.
Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.
Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvefnum TendSign
miðvikudaginn
20. nóv.
Nánari upplýsingar
má n.k.
finna í útboðsgögnum, sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
Allar
nánari upplýsingar
um útboðið
er að finna í útboðskerfi
miðvikudaginn
18. nóvember
nk.
Ríkiskaupa á www.tendsign.is
Leiðbeiningar:
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjonusta/leidbeining
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015,
arfyrirtendsign
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Borgartúni
7c, 7c,
105 105
Reykjavík
Borgartúni
Reykjavík
Sími
530530
14001400
Sími
www.rikiskaup.is

www.rikiskaup.is

ÚTBOÐ
JÓLAMARKAÐUR

– GÓÐ SÖLUAÐSTAÐA Í BOÐI!
Erum að leitast eftir þáttökuaðilum á jólamarkað sem
verður inní húsnæði á Strandgötu, besta stað í Hafnarfirði
opnar á sama tíma og jólamarkaður Hafnarfjarðar.
Búið er að fylla 60% rýmisins, nokkur laus pláss eftir opið
verður alla daga og helgar fram að jólum.
Aðili getur valið hvort hann komi með starfsmann eða
látið okkur um söluna. Markaðurinn verður mikið auglýstur m.a. á RÚV og öðrum miðlum
Áhugasamir sendið inn fyrir kl.16:00 miðvikudaginn
20. nóvember. Merkt „Jólamarkaður“ á
atvinna@frettabladid.is

FORVAL
Ný verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Bryggjuhverfi vestur. Gatnagerð og lagnir
– Hönnun. EES Forval nr. 14622.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil
nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. nóvember 2019,
virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. nóvember 2019 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir
er fallið hafa í eindaga til og með 15. nóvember 2019, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti,
virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila,
áfengisgjaldi, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi
af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteigna
gjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi
Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru:
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra,
slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á
ógreiddan fjármagnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýslu
skattur, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur.
Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og
öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.
Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er
allt að 25.000 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.500 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum. Eru gjaldendur hvattir til að
gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt,
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara,
þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án
frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun
fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá
dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.
Reykjavík, 16. nóvember 2019
Ríkisskattstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

HSN - Sjúkrahúsið á Húsavík
Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
Nýtt stigahús

Ríkiskaup
fyrir
hönd
ÚTBOÐ NR.
21084
Þjóðleikhússins
óska
tilboðum
Framkvæmdasýsla
ríkisins, fyrir
hönd eftir
heilbrigðisráðuneytis
ins óskar eftir tilboðum í byggingu Nýs stigahúss við
í eftirfarandi ljósbúnað:
Sjúkrahúsið á Húsavík, Auðbrekku 4, Húsavík. Stigahúsið er
fjögurra hæða, alls um 120 m2. Um er ræða fullbúið hús að
• Hreyfiljós Spot/Profile
innan og utan, þ.m.t. jarðvinna, uppsteypa og allur fullnaðar
• Hreyfiljós Wash
frágangur.
• Fastljós
Wash
Helstu
magntölur:
•
Upphengjur
fyrir ofangreint
Múrbrot og förgun
– um
80 m²
Gröftur og fylling – um
440 m³
Samið verður
við einn aðila360
umm²
viðskipti þessi.
Veggjamót
– um
Plötumót og stigar  um
100 m²
Nánari upplýsingar
í útboðsgögnum,
sem verða
Múrfrágangur,
um má finna
280
m²
aðgengileg
á vef
( www.rikiskaup.is
),
Málun
veggja,
umRíkiskaupa
450
m²
miðvikudaginn 18. nóvember nk.
Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvefnum TendSign
Tilboðum skal skila
til Ríkiskaupa,
Borgartúni 7c, 105
miðvikudaginn
20. nóv.
n.k.
Reykjavíkskal
þar skila
sem þau
opnuð
22. 3.
desember
Tilboðum
inn áverða
TendSign
fyrir
des. 2019.2015,
kl. 14.00skal
að viðstöddum
sem þess óska.
Verkinu
vera að fulluþeim
lokiðbjóðendum
31. júlí 2020.
Útboðsgögn eru í rafræna útboðskerfinu TendSign og skal
tilboðum skilað þar inn.
Borgartúni
7c, 105
Nánari
upplýsingar
og Reykjavík
kröfur til verksins í útboðskerfi
Sími 530 www.tendsign.is
1400
Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is
Leiðbeiningar:
https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjon
usta/leidbeiningarfyrirtendsign
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Grenimelur 8

107 Reykjavík
Efri hæð í tvíbýlishúsi

Ásgarður 141

Stærð: 140 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1946
Fasteignamat: 64.250
Bílskúr: Já

Senter

Staður..
Fyrirsögn..

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961
Fasteignamat: 48.500.000

Opið
Hús

Opið hús á sunnudag 17. nóvember kl. 13:30-14:00

Glæsileg 115 fm, efri sérhæð í reisulegu og fallegu tvíbýlishúsi í hjarta Vesturbæ við Grenimel 8, 107
Reykjavík. Íbúðin er 115,5 fm, ásamt 24,5 fm bílskúr eða samtals 140 fm. Tvö svefnherbergi, hol, rúmgott
eldhús, baðherbergi, tvær samliggjandi stofur (í annarri stofunni var áður þriðja herbergið). Bílskúr er með
rafmagni og hita ásamt heitu og köldu vatni. Bæði bílskúrshurð og gönguhurð eru á bílskúr ásamt gluggum á
einni hlið.
Í kjallara er sér svo geymsla sem fylgir íbúðinni og sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi í kjallara. Stór
gróinn garður er allt í kringum allt húsið.
Eignin hefur verið endurnýjuð töluvert af núverandi eiganda. Það liggja fyrir samþykktar teikningar á stækkun
á eigninni, þ.e leyfi til að lyfta þaki hússins og setja upp svalir á suðurhlið hússins.

Brattahlíð 40
270 Mosfellsbær
Sérhæðir í fjórbýli

Senter

Opið
Hús

Verð: 76.900.000

Opið hús á sunnudag 17. nóvember kl. 12:00 - 12:30

Verð: 51.900.000

Gott og vel skipulagt fjögurra herbergja 109,3 fm tveggja hæða raðhús með sérinngang, kjallara og garð með
verönd sem snýr í suður.
Sérinngangur með forstofu. Eldhús er með parket á gólfi, hvítri eldhúsinnréttingu, uppþvottavél fylgir. Stofa og
borðstofa í opnu rými með eldhúsi, parket á gólfi. Gluggar og svaladyr með útgengi út í garð með verönd sem
snýr í suður. Steyptur stigi upp á 2. hæð með Sisal teppi. Tvö barnaherbergi með dúk á gólfi. Rúmgott
hjónaherbergi með fataskápum og gluggum með fallegu útsýni í suður, dúkur á gólfi. Baðherbergi með flísum
á gólfi og upp meðfram baðkari, þakgluggi og upphengt salerni. Hvít baðinnrétting með handlaug og spegill
þar fyrir ofan. Steyptur stigi er svo frá 1. hæð niður í kjallara, í dag notað sem geymsla með glugga,
plastparket á gólfi ( var áður notað sem sjónvarpsherbergi/vinnuaðstaða og svefnaðstaða)
Inn af því rými er svo þvottahús með máluðu gólfi og glugga.

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali
661-6056
gulli@remax.is

Hrafnshöfði 2

Stærð: 111,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2019
Fasteignamat: 36.100.000

Senter

270 Mosfellsbær
Raðhús ásamt bílskúr

Stærð: 179,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1999
Fasteignamat: 67.800.000
Bílskúr: Já

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali
661-6056
gulli@remax.is

Senter

Opið
Hús

Bókið skoðun í síma 822 6800

Verð: 77.900.000

Fallegt endaraðhús ásamt bílskúr á vinsælum stað í Mosfellsbæ. Eldhús er með ágætri viðarinnréttingu
(hlynur) ásamt eyju með gaseldavél. Stofa og borðstofa með útgengi út á stóran sólríkan sólpall.
Hjónaherbergi er rúmgott með fataherbergi (walk in closet). Herbergi II er í góðri stærð með fataskáp.
Herbergi III voru tvö en hafa verið sameinuð í eitt stórt bjart herbergi. Baðherbergið var endurnýjað að
mestu 2014. Sjónvarpsstofa er á efri hæð. Þvottahús. Innangengt í bílskúr sem er 29,6m2.

Álfhella 8

221 Hafnarfjörður
Stórt atvinnuhúsnæði til leigu!
OPIÐ HÚS sunnudag 17.nóv frá kl.16.00-16.30

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali
8226800
kor@remax.is

Stærð: 900 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2019
Fasteignamat: 0

Senter

Verð: 58.900.000

RE/MAX Senter og Kristín Ósk lgf.sími 822-6800 kynna; Virkilega góðar og vandaðar sérhæðir á vinsælum
stað í Mosfellsb. Fjórar einstaklega skemmtilegar íbúðir með sérinngangi í fjögurra íbúða húsi í lokaðari götu
við Brattahlíð í Mosfellsbæ. Neðri hæðum fylgja sérafnotaréttir 23m2 og efri hæðum svalir. Tvö bílastæði
fylgja hverri íbúð. Eignin telur andyri með flísum og fataskáp. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu með góðu
skápa og borðplássi frá Brúnás. Heimilistæki frá Simens og ofn í vinnuhæð. Stofa og borðstofa í alrými ásamt
eldhúsi með útgengi á svalir eða hellulagða verönd. Þrjú svefnherbergi, öll með fataskápum sem ná upp í loft.
Baðherbergi með innréttingu, sturtu og vegghengdu salerni ásamt innréttingu fyrir þvottavél og þurrkara.
Hreinlætistæki frá Grohe. Allir gluggar og hurðir eru úr áli. Sameiginleg vagna/hjólageymsla á fyrstu hæð.
Graslagður garður, nema framan við hús er upphituð hellulögn. Búið er að leggja fyrir rafmagni við bílastæði
en ekki ídregin. Öll þjónusta er í næsta nágrenni ásamt skólum og leikskólum, sundlaug og golfvöllur í
göngufæri.

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali
8226800
kor@remax.is

Senter

Til sölu eða leigu, 900-1800fm

Verð: 0

Ertu í söluhugleiðingum ?
Vertu í sambandi og ég sel fyrir þig.
Sími 695-3502
Sigrún Matthea Sigvaldadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími: 695 3502
sms@remax.is

RE/MAX SENTER KYNNIR: Nýtt atvinnuhúsnæði til sölu eða leigu við Álfhellu í Hafnarfirði, húsið er uppbyggt
með stálgrind og klætt að utan með yleiningum.
Um er að ræða ca. 900fm (750 fm grunnflötur og 150 fm milliloft)
Eignin skiptist í stóran sal og skrifstofu rými á jarðhæð.
Lofthæðin í salnum er ca.10m þar sem hæst er og innkeyslu hurðarnar eru 4,5m á hæð.
Gott útpláss fylgir eigninni.
Afhending er áætluð í maí 2019
Tilboð óskast í leigu eða sölu.
Allar upplýsingar veitir Ástþór Reynir í síma 899-6753 eða á arg@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is
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HRAUNBÆR 75

BORGARTÚN 30B

110 Reykjavík

105 Reykjavík

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 WWW.EIGNAMIDLUN.IS

GARÐHÚS 12, 122 m2

REYKJAVÍK, 46,7 mkr.

OPIÐ HÚS

OP IÐ HÚ S

Sunnudaginn 17. nóv.
frá kl. 13:00-14:00

OP IÐ HÚ S

Sunnudaginn 17. nóv.
frá kl. 15:00-16:00

Vel skipulögð og vel umgengin
168,1 fermetra 4ra herbergja
endaíbúð á 2. hæð, innangengt
beint úr lyftu í íbúðina.
• Húsið er byggt af ÍAV og hannað
með þægindi íbúa í huga af
Ingimundi Sveinssyni arkitekt.

• Bílskúrinn með gryfju 25,7 fm.
• Skjólgóður afgirtur suður

• Íbúðinni fylgir sérstæði
í bílgeymslu.

• Snjóbræsla í stétt og

Verð:

Sunnudaginn 17. nóv. frá
kl. 13:00 – 13:30

garður með verönd.

í garði undir hellum.

74,5 millj.

Fallegt 169 fm raðhús
á einni hæð í Hraunbæ
• Stórar bjartar stofur.
• Frábær staðsetning, stutt

í skóla, verslun og þjónustu.

• Einstök aðstaða til útivistar
og íþróttaiðkunar.
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

73,9 millj.

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

Nánari upplýsingar veitir:

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

ÁLFHÓLSVEGUR 73

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Efri hæð

Góð fimm herbergja 122 fm íbúð á tveimur hæðum, (efstu) við Garðhús 12
í Grafarvogi. Fjögur svefnherbergi, baðherbergi, snyrting, eldhús, stofa,
þvottahús og geymslur. Stórar suður svalir eru út frá stofu neðri hæðar.
Efri hæðin er töluvert undir súð þannig að gólfflötur er mun stærri en
gefið er upp hjá fasteignaskrá.

Jarðhæð

200 Kópavogi

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 WWW.EIGNAMIDLUN.IS

GERPLUSTR 17 - ÍBÚÐ 402 , 157,6 m2

270 MOSFELLSBÆR, 74.900.000 kr.

OPIÐ HÚS

Ý N IN G
S Ö L U Snn
19. nóv.
Nýtt fjórbýli í grónu umhverfi

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

þriðjudagi
:00
kl 17:00 - 18

Sunnudaginn 17. nóv. frá
kl. 12.00-12.30.

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

Í byggingu 108 - 120 fm
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi
• Rúmgóðar og vel skipulagðar
3ja - 4ra herbergja íbúðir
• Eftirsóttur staður við Álfhólsveg
með góðu útsýni
• Íbúðirnar skilast fullbúnar
án aðal gólfefna

Nánari upplýsingar veitir:

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

• Sér inngangur í allar íbúðir
Verð frá:

IBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI !
Stórglæsileg fullbúin fimm herbergja íbúð á efstu hæð með stærði í
bílgeymslu í ný álklæddu húsi. Tvö baðherbergi, vandaðar innréttingar,
gólfhiti, innfelld ljós , aukin lofthæð og 19 fm svalir Ibúð með útsýni!

67,9 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Reykjaból,

Hrunamannahreppi

Gunnar Sv. Friðriksson

s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is

löggiltur fasteignasali
S: 842 2217

ra
60 á ri
ld
og e

79 fm íbúð við Kleppsveg 62 í Reykjavík

Ræktað land - Borhola - Jarðhiti
Um er að ræða jörðina Reykjaból landnúmer 166814, upphaflega úr landi Reykjadals í Hrunamannahreppi.
Landstærð er um 92 hektarar, skv. fasteignaskrá Þjóðskrár að mestu gróið heiðarland en skv. þjóðskrá eru
9,8 ha. ræktað land. Á jörðinni er 2 ha. lóð undir sumarhús og er leigusamningur um hana til 2024. Borhola
er á jörðinni og töluverður jarðhiti er á svæðinu sem gefur margvíslega möguleika.
Tilboð óskast.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Leópoldsson lögg. fast. í s: 892-6000 og magnus@fasteignamidstodin.is

Samkomusalur á 2. hæð hússins.
Stutt á Hrafnistu þar sem sækja má ýmsa þjónustu svo sem
hádegis – og kvöldmat.
Bókið skoðun hjá Gunnari í síma 842 2217.

Kristján

hdl., lögg. fasteignasali,

Guðbjörg G.

lögg. fasteignasali,

Garðar B.

Lögg. fasteignasali

Bára

Sólveig

Skrifstofustjóri

Garðar Hólm

Lögg. fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Gylfi

hdl., lögg. fasteignasali

Matthías

Lögg. fasteignasali

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

Garðar K.

Í námi til lögg.
fasteignas.

Styrmir

Löggiltur fasteignasali.

Jóna

Gunnar

Löggiltur fasteignasali. Löggiltur fasteignasali.

OP

IÐ

HÚ

Einar

Í námi til lögg.
fasteignas.

Guðbjörg Helga

Lögg. fasteignasali

Kristín María
Lögfræðingur.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Nanna Dröfn
Löggiltur fasteignasali

OP

IÐ

S

HÚ

OP

IÐ

S

HÚ

S

Suðurgata 81
220 Hafnarfjörður

Boðaþing 3
203 Kópavogur

Ástu-Sólliljugata 2-4
270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 17. NÓV. KL. 15:00 - 15:30
Vel skipulögð 3ja herbergja 84,4 fm íbúð á 2. hæð,
geymsla í kjallara. Aukaherbergi í kjallara sem er tilvalið
til útleigu. Íbúðinni fylgir 41,25 fm óskráður bílskúr sem
er ekki inni í fermetrafjölda eignar. Nánari uppl. veita
Einar s: 8234969 einaro@trausti.is og Kristján s: 8673040
kristjan@trausti.is Verð: 43,5 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 17. NÓV. KL. 15:00 - 15:30
Einstaklega björt og rúmgóð 2ja herberga íbúð á 2. hæð
og bílastæði í bílakjallara í góðu lyftuhúsi. Suðursvalir.
Mjög falleg íbúð með vönduðum innréttingum og glæsileg
í alla staði. Eignin er skráð alls 91,1 fm. Nánari uppl. veita
Garðar s: 8539779 gardar@trausti.is og Garðar Hólm s:
8998811 gh@trausti.is Verð: 45,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. NÓV. KL. 17:30 - 18:00
Einkar glæsileg 5 herbergja efri hæð með sérinngangi í
nýju fjórbýli. Um er að ræða 140,7 fm íbúð ásamt 29,1 fm
bílskúr. Eignin skiptist í anddyri, hjónaherbergi, 3 önnur
mjög rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu,
stóra stofu, rúmgott eldhús. Nánari uppl. veitir Garðar B.
s: 8980255 gardarbs@trausti.is Verð: 74,8 millj.

OP

IÐ

HÚ

OP

IÐ

S

HÚ

OP

IÐ

S

HÚ

S

Efstaland 4
108 Reykjavík

Marteinslaug 7
113 Reykjavík

Naustabryggja 33
110 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. NÓV. KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð og björt 3ja4ra herbergja 80 fm íbúð á 2. hæð.
Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin og verið er
að ljúka framkvæmdum á ytra byrði hússins sem seljandi
greiðir fyrir. Sérmerkt bílastæði fylgir íbúð. Rúmgóðar
suðursvalir með fallegu útsýni. Nánari uppl. veitir Styrmir
s: 8466568 styrmir@trausti.is Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. NÓV. KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
í góðu lyftuhúsi með bílastæði í bílakjallara. Suðursvalir.
Fallegt útsýni. Gott aðgengi fyrir hjólastóla. Húsið er klætt
að utan og gluggar úr ál/timbur. Eignin er skráð alls 130,1
fm og er geymsla skráð 7,5 fm. Nánari uppl. veitir
Guðbjörg Gerður s: 8995949
gudbjorg@trausti.is Verð: 56,5 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. NÓV. KL. 18:30 - 19:00
Falleg og rúmgóð 122,2 fm 4ra herbergja þakíbúð á 4.
(efstu) hæð í góðu lyftuhúsi í Bryggjuhverfi Grafarvogs.
Íbúðin er á tveimur hæðum með tvennum svölum. Fallegt
útsýni er til norðurs m.a. yfir Esjuna. Sérmerkt stæði í
bílageymslu fylgir íbúðinni. Nánari uppl. veitir Guðbjörg
Gerður s: 8995949 gudbjorg@trausti.is Verð: 58,9 millj
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Jötunsalir 2
201 Kópavogur

Birkiberg 38
221 Hafnarfjörður

Lækjasmári 15
201 Kópavogur

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 19. NÓV. KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega rúmgóð og björt 4ra herb. íbúð í lyftuhúsi
auk bílastæði í bílakjallara. Gott aðgengi er að húsinu,
rafmagnshurðir í sameign og gott hjólastólaaðgengi. Eign
in er skráð alls 124,5 fm þar af er 6,7 fm geymsla. Nánari
uppl. veita Guðbjörg Gerður s: 8995949 gudbjorg@trausti.
is og Styrmir s: 8466568 styrmir@trausti.is Verð: 51,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 19. NÓV. KL. 17:30 - 18:00
Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum innarlega í botn
langa í fallegu og grónu hverfi. Eignin er skráð 234,3 fm en
þar af er bílskúr skráður 55,7 fm. Stór garður með suðvestur
sólpalli og heitum potti. Um er að ræða fallegt og reisulegt
hús á þessum vinsæla stað. Nánari uppl. veitir Garðar B.
s: 8980255 gardarbs@trausti.is Verð: 89,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 19. NÓV. KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með
rúmgóðu bílastæði í bílakjallara í góðu fjölbýli. Góðar
suðursvalir. Sumarið 2019 var húsið múrviðgert og málað
að utan. Eignin er skráð alls 101,7 fm þar af er 8,4 fm
geymsla. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 8995949
gudbjorg@trausti.is Verð: 48,5 millj.

519 5500

SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS
Opið hús þri. 19. nóvember kl 17:30 – 18:00

Opið hús lau. 16. nóvember kl 15:00 – 15:30

GERPLUSTRÆTI 17-19
FJÖLBÝLISHÚS

270 MOSFELLSBÆR

5 HERBERGI

FJÖLBÝLISHÚS

110 m 2

GLÆSILEGAR MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

VERÐ FRÁ
51.9M

777 2882

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

Opið hús Sun. 17. nóvember kl 14:00 – 15:00

LAUTARVEGUR 38-44
TVÍBÝLISHÚS

Opið hús Lau. 16. nóvember kl 14:00 – 14:30

HÖRÐALAND 16
2 HERBERGI

BRANDUR GUNNARSSON

S. 8971401

Mán.18.
18.nóvember
nóvemberklkl.17:30
17.30-18.00
Opið hús Mán
– 18:10

SOGAVEGUR 156
EINBÝLISHÚS

VERÐ:
92.9M

777 2882

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

265 m 2

116 REYKJAVÍK

ATVINNUHÚSNÆÐI

219 m 2

GÓÐ LOFTHÆÐ

VERÐ:
42.9M

BRANDUR GUNNARSSON

GLÆSILEGT FJÖLSKYLDUHÚS MEÐ BÍLSKÚR
GUNNLAUGUR S. 8446447 OG ÚLFAR S. 7889030

HOLTSVEGUR 29
FJÖLBÝLISHÚS

VERÐ:
79.9M

91,7 m 2

FALLEG ÍBÚÐ Á 3JU HÆÐ Í ÁRBÆ

VERÐ
36.5M

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

KIRKJUTEIGUR 9
EINBÝLISHÚS

TILBOÐ
ÓSKAST

105 REYKJAVÍK
9 HERBERGI

347,1 m 2

FALLEGT EINBÝLISHÚS MEÐ AUKA ÍBÚÐ
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

Opið hús Þri. 19. nóvember kl 18:15 – 18:45

S. 8971401

Opið hús Mið. 20. nóvember kl 18:00 – 18:30

108 REYKJAVÍK
9 HERBERGI

166,7 m

2

NÝJAR OG STÓRGLÆSILEGAR EIGNIR

LÆKJARMELUR 12

52 m 2

FALLEG ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ

VERÐ:
35.8M

108 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

108 REYKJAVÍK

FJÖLBÝLI

3 HERBERGI

110 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

3-4 HERBERGI

VERÐ
77.5 - 91.5M

HRAUNBÆR 106, ÍBÚÐ 0303

VERÐ:
65.9M

3 HERBERGI

200 KÓPAVOGI
114 m 2

GLÆSILEG ÍBÚÐ, ÚTSÝNI YFIR FOSSVOG
GUNNLAUGUR S. 8446447 OG ÚLFAR S. 7889030

Opið hús Mán. 18. nóvember 17:30 – 18:00

210 GARÐABÆ
5 HERBERGI

NAUSTAVÖR 6, 0104
FJÖLBÝLISHÚS

159,3 m 2

GLÆSILEG ÍBÚÐ, 3 SVEFNHERB, BÍLAGEYMSLA
GUNNLAUGUR S. 8446447 OG ÚLFAR S. 7889030

LAUGARNESVEGUR 94
FJÖLBÝLISHÚS

VERÐ:
44.9M

4 HERBERGI

105 REYKJAVÍK
92,2 m 2

VINSÆL STAÐSETNING, TVENNAR SVALIR
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON S. 6604777

102Reykjavík

Valshlíð – Fálkahlíð – Smyrilshlíð

Nýr áfangi í sölu

Nú bætast við rúmlega 50 nýjar íbúðir
við Hlíðarenda til sölu.
Íbúðirnar verða tilbúnar til
afhendingar vor/sumar 2020.
Hátt í 50 íbúðir seldar
í fyrri áfanga.

Skoða má
allar íbúðirnar á
102reykjavik.is
og miklaborg.is

Inngangur við
Fálkahlíð 2

Fullbúin sýningaríbúð

OPIÐ HÚS
Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja
íbúðir í 102 Reykjavík.
Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar
ná allir upp í loft, innbyggður ísskápur og
uppþvottavél fylgir öllum íbúðum.

Sunnudaginn 17. nóv.
frá kl 14:00 til 15:00
Lögð er megin áhersla á litlar og
meðalstórar vandaðar íbúðir, innréttaðar
á hagkvæman og þægilegan máta.
Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni
www.102reykjavik.is

Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og
þar undir er tveggja hæða bílakjallari.

Lítið við og fáið nánari upplýsingar.

Lágmúla 4, 108 Reykjavík
Sími 569 7000 | miklaborg.is
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Reykjaból,

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu.
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús
og stofa er opið í eitt. Heitt vatn komið að húsi. Búið er að teikna
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Hrunamannahreppi

Galtastaðir, Flóahreppi

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús
á tveimur hæðum. Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og baðUm er að ræða jörðina Reykjaból landnúmer 166814,
upphaflega
úr landistórt
Reykjadals
í Hrunamannahreppi.
herbergi.
Nýlega innréttað
hesthús fyrir
25 hross og 25 trippi
Landstærð er um 92 hektarar, skv. fasteignaskrá Þjóðskrár
að mestu
gróið
heiðarland
eru
auk hlöðu sem
nýtist sem
reiðskemma.
Gerðieneruskv.
við þjóðskrá
húsið.Landið
er
afstúkað í nokkur
hólf og er m.a. ágætum
stóðhestagirðing.
9,8 ha. ræktað land. Á jörðinni er 2 ha. lóð undir sumarhús
og er leigusamningur
hana til 2024.Staðsetning
Borhola
90,0 óskast.
milljónir.
um gefur
klukkustundar
akstur frámöguleika.
Reykjavík. Verð
er á jörðinni og töluverður jarðhiti er á svæðinu sem
margvíslega
Tilboð

Gunnar Sv. Friðriksson

s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is

löggiltur fasteignasali
S: 842 2217

ra
60 á ri
ld
og e

Ræktað land - Borhola - Jarðhiti

Allar nánari upplýsingar veitir

79 fm íbúð við Kleppsveg 62 í Reykjavík

Samkomusalur á 2. hæð hússins.
Stutt á Hrafnistu þar sem sækja má ýmsa þjónustu svo sem
hádegis – og kvöldmat.
Bókið skoðun hjá Gunnari í síma 842 2217.

Nánari upplýsingar veita
Steindór Guðmundsson
löggiltur
fasteignasalihalli@log.is
Hallgrímur Óskarsson , löggiltur fasteignasali í síma
845-9900,
s.
480
2900,
steindor@log
eða 863 2900.
Sigurður Sigurðsson, löggiltur fasteignasali í síma 690-6166,
sigurdur@log.is
www.log.is

Sigurður Sigurðsson löggiltur fasteignasali | Sími 690-6166 | Netfang sigurdur@log.is

BERGLIND HÓLM
Löggiltur fasteignasali
GSM: 694 4000
berglind@fstorg.is

ÞORSTEINN GÍSLASON
Löggiltur fasteignasali
GSM: 6944700
steini@fstorg.is

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

NÝJAR ÍBÚÐIR

BÆJARLIND 5
201 KÓPAVOGI

OPIÐ
HÚS

Sunnud. 17. nóv. kl.14:00-15:00
Mánud. 18. nóv. kl.17:00-18:00

Verð:

43.9-139
milljólnir

GLÆSILEGT OG VANDAÐ 11 HÆÐA HÚS!
ÚTSÝNIS ÍBÚÐIR
• Glæsilegar og einstaklega vandaðar 2ja -4ra herb. íbúðir
• Allar svalir með svalalokum
• Vandaðar Ítalskar innréttingar frá Parka
• Innbyggður ísskápur, uppþvottavél og spanhelluborð.
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum nema 2ja herbergja
• Húsið hlaut Hönnunarverðlaun Kópavogsbæjar 2019

SJÓNARVEGUR 5

OPIÐ
HÚS

NÝJAR OG GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU Á FRÁBÆRUM
ÚTSÝNISSTAÐ VIÐ SJÓNARVEG 5 EFST Í URRIÐAHOLTI Í
Ve
5 1 , 6 rð:
GARÐABÆ.
-6
mill 7 , 9
j.
Um er að ræða 14 íbúða hús sem skiptist í 3 fjögurra herbergja íbúðir og 11
þriggja herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir 7 íbúðum. Sér inngangur
er í tvær íbúðir og sérinngangur af svölum í aðrar. Vandað efnisval s.s. Parka
innréttingar, eldhústæki frá Ormsson, blöndunartæki frá Tengi.
Traustur byggingaraðili.

OPIÐ HÚS

sunnud. 17. nóv. kl.12:00-13:00

Tvennar svalir með öllum óseldum íbúðum | Mikið útsýni | Stæði í bílageymslu

Komdu og skoðaðu
Efstaleitið
Kynning laugardag og sunnudag kl. 13–14

Sýningarsalur
Efstaleiti 27

Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis
kominn í sölu. Kynning verður í sýningarsal Efstaleitis
laugardag og sunnudag 16. og 17. nóvember kl. 13–14.
Þar getur þú skoðað teikningar og innréttingar, kynnst
hverﬁnu og rætt við fasteignasala sem taka vel á móti þér.

Nánari upplýsingar um íbúðirnar á efstaleitid.is

Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverﬁ á einum besta stað í borginni.
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverﬁ, í göngufæri við helstu
verslunar- og þjónustukjarna
borgarinnar og falleg útivistarsvæði.
Íbúðirnar eru glæsilega
innréttaðar.
Rut Káradóttir innanhússarkitekt sá
um efnis- og litaval á innréttingum
og ﬂísum.

Guðlaugur
864 5464

Þórarinn
899 1882

Ármann
847 7000

Bjarni
895 9120

Herdís
694 6166

Hrafnhildur
862 1110

Hreiðar
661 6021

gudlaugur
@eignamidlun.is

thorarinn
@eignamidlun.is

armann
@eignamidlun.is

bjarni
@eignamidlun.is

herdis
@eignamidlun.is

hrafnhildur
@eignamidlun.is

hreidar
@eignamidlun.is

www.eignamidlun.is
eignamidlun@eignamidlun.is
588 9090

22 ATVINNUAUGLÝSINGAR
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VIÐ BJÓÐUM VELKOMNA

Nýbýlavegur 8, 2. hæð • 200 Kópavogur • domusnova@domusnova.is • S 527 1717

Nýbýlavegur 8, 2. hæð
200 Kópavogur
domusnova@domusnova.is
Sími 527 1717

TIL LEIGU NÝBÝLAVEGUR 8, KÓPAVOGI

Domusnova fasteignasala kynnir í
LEIGU Nýbýlaveg 8 í Kópavogi um er
að ræða uþb 400-500 fm á 2. hæð á
góðum stað í Kópavogi - Hentar vel
fyrir allan rekstur.

Vera Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali
hefur hafið störf hjá LIND fasteignasölu.
Hún hefur unnið við sölu á fasteignum
um árabil með frábærum árangri.

Um er að ræða 400 - 500 fm sem hægt
er að skipta uppí 2 hluta eða nýta sem
eina heild eins og gert er að núverandi leigutaka. Sérinngangur er inní
báða hlutanna sem eru á sömu hæð.

Framúrskarandi þjónusta,
heiðarleiki og vönduð vinnubrögð.

Allar upplýsingar gefur Óskar Már lgf
í síma 615 8200 eða á
oskar@domusnova.is

www.domusnova.is

GRUNDARGATA 30

GRUNDARFIRÐI

AÐALGATA 14
Ólafsfirði

Verð: 29.000.000
Stærð: 446,7 m2

Verð: 55.000.000
Stærð: 792,5 m2

Aðalgata 14 er virðulegt steinsteypt hús með háu
risþaki í miðbæ Ólafsfjarðar - 792,5 m²
Húsið skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris og í húsinu er lyfta.
Húsið var byggt árið 1982 fyrir Sparisjóð Ólafsfjarðar sem síðar varð
að Arion banka hf.
Húsið er fallegt og nokkuð áberandi í miðbæjarkjarna Ólafsfjarðar
og gæti því hentað fyrir margvíslega starfsemi.

NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFA:

EIGNAMIÐLUN OG FASTEIGNASALA SNÆFELLSNESS KYNNA:
Grundargata 30, 446.7 fm atvinnuhúsnæði í miðbæ Grundarfjarðar.
Húsnæðið hýsti áður útibú Arionbanka. Góð bílastæði og ágætt
ástand.
Húsnæðið skiptist í afgreiðslusal, þrjú skrifstofuherbergi, kaffistofu
og salerni. Í kjallara er eldtraust geymsla og geymsluherbergi.
NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFA:

FASTEIGNASALA
466 1600

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali
sími: 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

www.kaupa.is

Björn Davíðsson
löggiltur fasteignasali
sími: 862 0440
bubbi@kaupa.is

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali
sími: 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Pétur Kristinsson
löggiltur fasteignasali
sími: 438 1199
pk@simnet.is

HLÍÐIN OG MIÐBORGIN
33 nýjar íbúðir við Fálkahlíð 6 og Smyrilshlíð 10 komnar í sölu á hlidin.is
– Frábær staðsetning milli Öskjuhlíðar og lystisemda miðborgarinnar.
– Stæði í glæsilegu bílahúsi undir byggingunni fylgja öllum íbúðum.
– Fullbúnar íbúðir með parketi og flísum á gólfum allra íbúða.
– Nýju íbúðirnar eru 2ja – 4ra herbergja, 52,4-165,4 m2.
– Fyrstu íbúðir þessa áfanga verða
afhentar í mars 2020.
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Steinar S. Jónsson, Garðatorgi eignamiðlun, sími: 898 5254, steinar@gardatorg.is
Haraldur Björnsson, Garðatorgi eignamiðlun, sími: 787 8727, haraldur@gardatorg.is

HL

NA

Sunnudaginn 17. nóv. kl. 13:00-15:00

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

Arkitektúr: Arkþing
Byggingaraðili: Reir verk ehf.
Skoðaðu íbúðirnar á:

hlidin.is

Garðar Hólm
Fasteignasali
Sími: 899 8811
gh@trausti.is

Steinar S. Jónsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 898 5254
steinar@gardatorg.is

ALLT SEM ÞÚ ÞARFT AÐ VITA UM

FASTEIGNAKAUP Á SPÁNI
OPNIR KYNNINGARFUNDIR

Kynntu þér nýjan lífsstíl á Spáni á opnum kynningarfundum
um helgina Grand Hótel, Gallerí sal
Laugardagur frá 13 til 18 | Sunnudagur frá 11 til 16

ALLIR VELKOMNIR
Bókið skoðunarferð til Spánar eða einkaviðtal
í síma 690 2665 eða kristjan@euromarina.es

