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Virgil Abloh kemur sterk-
ur inn sem hönnuður hjá 
Louis Vuitton. Herratíska 
hans fyrir haust og vetur 
2019-2020 þykir frumleg 
og smart.  ➛4
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Síða peysan með bleikum ullarkjól gefur allt annað yfirbragð en sama peysa með svörtum bol og buxum. MYND/BIRGIR PÁLL BJARNASON

Notum og nýtum  
fötin okkar betur
 Amanda da Silva Cortes lyfjafræðingur hefur ástríðu fyrir CrossFit, umhverfis- 
og dýravernd og plöntumiðaðri matargerð. Hún er einnig bloggari á osku-
buska.is. Hún er í fataföstu og ætlar ekkert fatakyns að kaupa á næstunni.  ➛2Fást í apótekum, heilsubúðum og Hagkaup

HREINT OG NÁTTÚRULEGT 
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gífurlegar vinsældir. Tilgangurinn 
er að virkja ímyndunaraflið og 
sköpunargleði þegar kemur að 
fatasamsetningum og læra hvernig 
hægt er að nýta flíkurnar sínar 
oftar og við fleiri tilefni. Áskor-
unin virkar þannig að þú velur 10 
flíkur sem þú notar í 10 daga á 10 
mismunandi vegu. Náttföt, nærföt, 
íþróttaföt, skartgripir, belti, töskur 
og slíkir aukahlutir eru ekki taldir 
með. Hægt er að sníða þetta að 
eigin þörfum en ég tók t.d. ekki yfir-
hafnir með í áskorunina enda er ég 
hvort sem er alltaf í sömu úlpunni 
á veturna.“ Hún segir mikilvægt að 
reyna að nýta fötin sín sem best. 
„Meðal annars með því að gera við 
þau þegar þarf, annaðhvort sjálf 
eða fara með þau á saumastofu. Svo 
er gott að skoða alltaf þvottaleið-
beiningarnar sem fylgja flíkunum 
og þvo í samræmi við þær, auk þess 
að reyna að þvo flíkurnar ekki að 
ástæðulausu.“

Hún bendir á að fataiðnaðurinn 
sé einn af mestu mengunarvöldum 
heims. „Ekki er einungis verið að 
henda gífurlegu magni af flíkum 
sem enda gjarnan í urðun heldur 
eru notuð skaðleg efni í vinnsluna. 
Starfsaðstæður einstaklinga í fata-
verksmiðjunum, sem eru að vinna 
með öll þessi eiturefni, eru gjarnan 
mjög bágar og launagreiðslur mjög 
lágar. Þessar aðstæður myndast 
því að stórar verslunarkeðjur 
vilja framleiða flíkurnar hratt og 
með sem minnstum tilkostnaði. 
Fatasóun er mikið vandamál 
en það er skýrt samband á milli 
þessara ódýru fataverslana og 
fatasóunar.“ Hún bendir á að með 
því að vera stöðugt að framleiða 
nýjar fatalínur séu stóru keðjurnar 
óbeint að hvetja til aukinnar neyslu 

þar sem eitthvað er dottið úr tísku 
og annað komið í staðinn. „Flík-
urnar eru gjarnan í lélegum gæðum 
þar sem þær þurfa að standa undir 
kostnaði og markaðurinn vill að 
neytandinn endurnýi flíkur sínar 
sem oftast. Enn er verið að smána 
og gera grín að stórstjörnum ef þær 
sjást tvisvar í sömu flíkinni, hvað 
þá á stórum viðburði, í stað þess að 
hrósa þeim fyrir að nýta flíkurnar. 
Það tók mig góðan tíma að átta mig 
á því að ég þarf ekki nýja flík í hvert 
partí og að það sé gott og fallegt að 
nýta flíkurnar sínar vel. Þarna þarf 
að verða viðhorfsbreyting.“

Hún segir að umhverfisvænasta 
leiðin til að kaupa föt sé að kaupa 
þau notuð. „Þannig er dregið úr 
líkum á því að flíkin lendi í urðun, 
kolefnisspor flíkurinnar minnkar 
og oft er verið að styrkja gott mál-

efni í leiðinni þó það sé líka í fínu 
lagi að kaupa notuð föt á sölu-
síðum, t.d. á Facebook. Ég skoða 
alltaf úr hvernig efni flíkin er gerð 
og reyni að forðast plastefni. Þau 
anda gjarnan verr og það losnar úr 
þeim örplast í þvotti. Ekki einungis 
finn ég mun þegar ég nota flíkur úr 
náttúrulegum trefjum, heldur er 
einnig auðveldara að endurvinna 
þau. Annars er mikilvægt að kaupa 
vandaðar flíkur sem munu endast 
og máta þær við fataskápinn í 
huganum, reyna að búa til nokkrar 
samsetningar við það sem fyrir er 
áður en flíkin er keypt. Ég rannsaka 
svo alltaf fyrirtækin sem búa flíkina 
til og skoða hversu umhverfisvæn 
þau eru. Að lokum langar mig að 
hvetja alla til að horfa á heimilda-
myndina The True Cost sem er 
meðal annars á Netflix. “

Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu í 
formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.
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FLOTT FÖT, FYRIR FLOTTAR KONUR 

Við erum á Facebook

Str. 36-56

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 

Flott útsala

20%
aukaafsláttur

af allri útsöluvöru

Vorum að fylla á 
2.000 og 3.000 kr. hengin

Ég ákvað að prófa aðra nálgun á 
tískuiðnaðinn með því að fara 
í sex mánaða fataverslana-

föstu,“ segir Amanda. „Mér fannst 
ég vera á þannig stað í lífinu að 
tímabært væri að prófa eitthvað 
róttækt.“ Hún segist hafa verið 
hinn fullkomni neytandi. „Ég var 
vön að kaupa mikið af flíkum hjá 
svokölluðum „fast fashion“ versl-
unum sem eru verslanir sem selja 
flíkurnar sínar oftast tiltölulega 
ódýrt og framleiða nýja línu mjög 
reglulega. Ég fór að huga að neyslu-
mynstri mínu fyrir ári, auk þess 
sem ég fór að velja framleiðendur 
sem voru með vottarnir fyrir því 
að starfsfólk fengi viðunandi laun 
og starfsaðstæður. Það minnkaði 
klárlega neyslu mína enda erfiðara 
að nálgast slíkar flíkur auk þess 
sem þær eru oftast nær dýrari, en 
samt þótti mér ég aldrei eiga nóg. 

Ég var alltaf á höttunum eftir næstu 
„draumaflík“ eða með lista yfir 
hvað gæti „vantað“ næst. Ég finn 
ekki fyrir löngun til þess að eiga 
nýjustu raftækin eða flottustu og 
dýrustu húsgögnin, en föt eru veik-
leiki minn.“

Amanda gerði tvær undan-
tekningar frá föstunni. „Þar sem 
ég er bloggari vil ég geta kynnt 
lesendur okkar fyrir vörumerkjum 
sem framleidd eru á sanngjarnari 
hátt en gengur og gerist, og skyldi 
fyrirtæki vilja hefja samstarf við 
mig þar sem boðnar eru vörur fyrir 
umfjöllun þá vil ég geta samþykkt 
slíkt svo framarlega sem það er 
í takt við mín gildi. Hin undan-
tekningin er að ef mig nauðsynlega 
vantar ákveðna flík sem ég get ekki 
fengið lánaða hjá öðrum, þá má ég 
kaupa hana notaða.“

10x10 áskorunin er hluti af 
fataföstu Amöndu. „Sú sem fann 
upp á áskoruninni heitir Lee og er 
með bloggið Style Bee. Hún byrjaði 
þessa áskorun árið 2015 þegar hún 
var í miðri fataverslanaföstu en 
síðan þá hefur áskorunin hlotið 

Amanda da Silva 
Cortes kaupir 
engin föt næstu 
mánuðina 
heldur notar 
það sem er í 
fataskápnum.  
Hún er nú í 
áskorun sem 
heitir 10x10 
sem felst í því að 
nota tíu flíkur á 
tíu mismunandi 
vegu í tíu daga. 
MYND/STEFÁN

Hér má sjá flíkurnar tíu sem mynda 
10x10 fataáskorun Amöndu. Þetta 
eru hlýjar flíkur í litum sem fara vel 
saman.  MYND/BIRGIR PÁLL BJARNASON

Og hér er bleiki kjóllinn orðinn að 
pilsi við gráa peysu. 
MYND/BIRGIR PÁLL BJARNASON

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Hægt er að 
fylgjast með 
Amöndu og 
áskoruninni 
á Instagram 
undir nafninu 
amandasophy.
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ENN MEIRI VERÐLÆKKUN!
NÚ 50-70% afsláttur



Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Virgil fékk mikið hrós 
fyrir frumleika á herra-
sýningunni sem fram fór í 

París í síðustu viku. Að þessu sinni 
sótti Virgil hugmyndir sínar til 
poppkóngsins Michaels Jackson. 
Umhverfi sýningarpallanna var 
sótt í myndband við lagið Billie 
Jean.  
Sumir voru áhyggjufullir þegar 
upplýst var að hinn ameríski 
Virgil væri að taka við herra-
hönnun hjá Louis Vuitton. Nú 
sjá menn að þær áhyggjur voru 
óþarfar. Herralínan er afskaplega 

Flott herratíska hjá Vuitton
Tískuhönnuðurinn Virgil Abloh vakti mikla athygli í fyrra þegar hann sýndi fyrstu línuna sína 
fyrir Louis Vuitton. Ekki síður var spenningur núna fyrir herratískunni haust-vetur 2019-2020.

Virgil Abloh, tísku-
hönnuður hjá Louis 
Vuitton, hefur 
vakið mikla athygli 
fyrir frumlegan stíl. 
Tímaritið Time út-
nefndi hann í fyrra 
einn af eitt hundrað 
manneskjum sem 
hafa mest áhrif í 
heiminum.

Louis Vuitton herratíska fyrir haust 
og vetur 2019-2020 var sýnd í París í 
síðustu viku. Grár litur var áberandi.

Smá Michael Jackson stíll á þessum 
vetrarfatnaði Louis Vuitton. 

Þessi er hipp og kúl í hvítu. Haust- og 
vetrartíska frá Louis Vuitton 2019-
2020. Takið eftir hettupeysunni.

Það virðist vera sem þessi úlpa kæmi 
sér vel í vetrarkulda hér á landi. 

Það eru skemmtilegar ermar á 
þessum frakka frá Louis Vuitton.

Flott jakkaföt með frumlegu sniði. 
Þessi föt eiga örugglega eftir að 
verða vinsæl hjá aðdáendum Virgils.

NÝ SENDING AF VORVÖRUM

ÚTSALA
ENN MEIRI 
AFSLÁTTUR

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

SMART BUXUR, FYRIR SMART KONUR

skemmtilega hönnuð, þægileg, víð 
og jakkarnir frumlegir. Jarðlitir 
voru áberandi, sérstaklega grár og 
brúnn en fjólublár og rauður litur 
sáust inn á milli.

Virgil. sem er fæddur árið 1980 í 
Bandaríkjunum. hefur starfað sem 
plötusnúður og tónlistarfram-
leiðandi. Hann hóf störf hjá Louis 
Vuitton í mars 2018 en einnig 
hefur hann hannað fyrir Off-
White sem er eitt heitasta merkið 
í dag. Virgil hefur starfað mikið 
með Kanye West.

Virgil kynntist eiginkonu sinni í 
menntaskóla og þau giftu sig árið 
2009. Þau eiga tvö börn og búa í 
Chicago. Virgil ferðast 560 þúsund 
kílómetra á ári vegna starfa sinna. 
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SVARTLYNG
GRAL KYNNIR

ÞT. Mbl. SJ. Frbl.

ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR

 25. janúar kl. 20:00
 2. febrúar kl. 20:00
 9. febrúar kl. 20:00

 Miðasala á tix.is

„Við viljum ekki anarkí – 
manstu?“ 
 –Elsa Bjarnadóttir Schött, ráðuneytisstjóri



Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Mexíkóska leikkonan 
Yalitza Aparicio er stjarna 
kvikmyndarinnar Roma 

sem er tilnefnd til Óskarsverð-
launa sem besta myndin og Yalitza 
sem besta leikkonan í aðalhlut-
verki.

Yalitza er 25 ára og býr í 
fjallaþorpinu Tlaxiaco, Oaxaca 
í Mexíkó. Það var eldri systir 
hennar, Edith, sem var kölluð í 
prufur hjá leikstjóranum Alfonzo 
Cuarón, fyrir hlutverk ráðskon-
unnar og fóstrunnar Cleo í Roma 
fyrir tveimur árum. Alls voru 
3.000 mexíkóskar konur fengnar 
í leikprufur en engin þeirra náði 
að heilla leikstjórann. Þegar Edith 
varð ófrísk og hikandi um þátt-
töku í prufunum hvatti hún Yalitzu 
til að fara í leikprufuna í hennar 
stað.

Í viðtali við New York Times 
sagði Alfonso: „Um leið og hún 
gekk inn á skrifstofuna heillaði 
mig nærvera hennar sem er dálítið 
feimin en samt svo opin. Hvernig 
hún nálgast fólk, er til staðar og 
vill að fólk, sérstaklega bágstatt 
fólk, skynji það, er einstakt.”

Þegar Alfonso bauð Yalitzu aðal-
hlutverkið velktist hún í vafa. Hún 
hafði nýlokið kennaraprófi og 
vildi ráðfæra sig við fjölskylduna, 
en hringdi svo til baka: „Jú, ég 
býst við að ég geti þetta. Ég hef 
ekkert annað betra að gera,“ sagði 
Yalitza sem nú er orðin ein helsta 
fyrirmynd innfæddra mexíkóskra 
kvenna, en 70 prósent þeirra lifa í 
fátækt, ánauð og mismunun.

Leikarar í Roma fengu hvorki 
handrit né sögu. Yalitza skapaði 
persónu Cleo á æskuminningum 
Alfonsos, eigin sýn á persónuna 
og reynslu móður sinnar sem 
stritandi verkakonu.

Vatnaði músum yfir Roma
Yalitza prýddi forsíðu mexíkóska 
Vogue í desember og braut blað í 
tuttugu ára sögu tímaritsins þar í 
landi. Hún er þó ekki sátt við að 
vera undantekningin og vill nota 
frægð sína til að bæta framtíð 
kvenna í heimalandinu.

„Ég er ekki andlit Mexíkó. 
Landið á sín mörgu andlit. Það á 
heldur ekki að skipta máli hvað 
maður gerir eða hvernig maður 

Er ekki andlit Mexíkó
Mexíkóinn Yalitza Aparicio er tilnefnd til Óskarsverðlauna sem besta leikkonan. Hún er kennari 
að mennt og brýtur blað í sögu innfæddra mexíkóskra kvenna í tískuritum og á rauða dreglinum.

Glæsileg í appelsínugulri pilsdragt  
og bandahælum á rauða dreglinum.

Yalitza hefur hlotið mikla viðurkenningu fyrir Roma en þó ekki Golden Globe.

Yalitza segir fæsta þekkja sig á götu nema hún sé klædd upp à la Hollywood.
Stíll Yalitzu er litríkur og líflegur  
og klæðir hana einstaklega vel.

og dýpka sannfæringu innfæddra 
Mexíkóa um að þeir geti þetta 
líka. Samt er hún ekki viss um að 
hún leiki meira. Að móta huga og 
hjörtu grunnskólabarna er auð-
veldara en að breyta rótgróinni 
hugsun fullorðinna, en þó er það 
einmitt það sem kvikmyndin 
Roma gerir.

„Þegar upp er staðið er þetta 

ekki svo ólíkt því sem ég hef viljað 
gera. Ég hef séð að bíómynd getur 
uppfrætt fólk á öllum aldri og um 
allan heim,“ en Roma hefur vakið 
miklar umræður um ójöfnuð, illa 
meðferð verkamanna og hverjir 
eru velkomnir á rauða dregilinn 
í landi þar sem innfæddar konur 
sjást sjaldan í tímaritum; hvað þá á 
verðlaunahátíðum í Hollywood.

lítur út; hvert og eitt okkar ætti að 
geta uppfyllt sína drauma,“ sagði 
hún í viðtali við New York Times.

Undanfarið misseri hefur Yalitza 
fylgt Roma eftir um allan heim. 
Hún sá myndina fyrst í Feneyjum 
og segist hafa reynt að berjast við 
tárin fyrsta hálftímann en svo 
beygt af og hágrátið myndina á 
enda.

„Heima finn ég lítið fyrir 
frægðinni enda lítum við öðru-
vísi út á hvíta tjaldinu en í eigin 
persónu. Það er helst þegar búið 
er að dressa mig upp að fólk snúi 
sér við,“ segir Yalitza eftir að hafa 
staðið á rauða dreglinum um víða 
veröld að undanförnu. Hún segir 
tilnefningu til Óskarsverðlaun-
anna opna dyr fyrir aðra og alla 

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 

Sími 550 5654/ jonivar@frettabladid.is 

VÖRUBÍLAR OG 
VINNUVÉLAR

Veglegt sérblað Fréttablaðsins um vörubíla og 

vinnuvélar kemur út 29. janúar nk. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  

í langmest lesna dagblaði landsins.
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Bílar 
Farartæki

MERCEDES-BENZ Ml 350 4 matic 
bluetec Árgerð 11/2014 ekinn 50 
ÞKM dísel sjálfskiptur 7 gírar Verð/
skiptiverð kr 6.890.000.- Tilboð 
staðgreitt kr 5.990.000.Glæsilegur 
og vel búinn bíll Rnr.106780.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

 Bílar til sölu

OPEL ASTRA.
Opel Astra árg.2000, sparibaukur til 
sölu, 1200 vél,ekinn 267 þús. með 
tímakeðju. Fæst á 60 þús. Uppl. 
s:855-4501

 Viðgerðir

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

Getum bætt við okkur verkefnum í 
almennt múrverk- flísalagnir-flotun 
og fl. Uppl hjá Þórði í s: 618-5286

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Láttu okkur gera bílinn kláran í vetraraksturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fB

Verð aðeins 130 þús fyrir allt saman.
Upplýsingar í síma 860 0662, Einar

Heilir gluggar til sölu
2 opnanlegir og 1 stór

Til sölu

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

SMÁAUGLÝSINGAR  7 F I M MT U DAG U R   2 4 .  JA N ÚA R  2 0 1 9 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Stapi lífeyrissjóður  –   
Greinandi í eignastýringu

Stapi lífeyrissjóður óskar eftir að 
ráða greinanda í eignastýringardeild 
sjóðsins. Leitað er að talnaglöggum 
og ábyrgum einstaklingi með áhuga á 
verðbréfamarkaði.

Upplýsingar og umsókn á 
capacent.com/s/12488

Atvinnuauglýsingar

GG Verk ehf. – Verkefnastjóri

Vegna stórra verkefna framundan óskar 
GG Verk ehf. eftir að ráða drífandi og 
metnaðarfullan einstakling í starf verk-
efnastjóra. Staða verkefnastjóra er ein af 
lykilstöðum innan fyrirtækisins.

Upplýsingar og umsókn á 
capacent.com/s/12489

Öryrkjabandalag Íslands -  
Aðgengisátak ÖBÍ

Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir 
tveimur starfsmönnum í tímabundin hluta-
störf við átaksverkefni á sviði aðgengis-
mála á höfuðborgarsvæðinu og á lands-
byggðinni. Samanlagt er gert ráð fyrir 
100% starfshlutfalli sem skiptist á milli 
starfsmanna eftir samkomulagi. Átaks-
verkefnið mun standa yfir í sex mánuði.

Nánari upplýsingar veitir:
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 4. feb. 2019

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Byggðasamlag um brunavarnir 
Dala, Reykhóla og Stranda - 
SLÖKKVILIÐSSTJÓRI

Væntanlegt byggðasamlag um bruna-
varnir Dala, Reykhóla og Stranda 
óskar eftir að ráða slökkviliðsstjóra. 
Tilgangur byggðasamlagsins er að að 
fara með skipulag, yfirstjórn, þjálfun 
vegna slökkviliða og eldvarnareftirlits á 

starfssvæðinu. 
Starfssvæðið er Árneshreppur, Dala-
byggð, Kaldrananeshreppur, Reykhóla-
hreppur og Strandabyggð.

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. jan. 2019

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Héðinn hf. - FORSTÖÐUMAÐUR 
TÆKNIDEILDAR

Héðinn hf. óskar eftir að ráða í starf for-
stöðumanns tæknideildar. Við leitum að 
reynslumiklum stjórnanda með góða fag-
lega þekkingu.

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. jan. 2019

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Tandur - SÖLU- OG  
ÞJÓNUSTUFULLTRÚI

Vegna aukinna umsvifa óskar Tandur 
hf. eftir að ráða öflugan sölu- og þjón-
ustufulltrúa.

Nánari upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir, 

rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. jan. 2019

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Byggingar- og 
skipulagsfulltrúi

Laust er starf byggingar- og skipulagsfulltrúa í 
Kjósarhreppi. Leitað er eftir öflugun og hæfum einstaklin-
gi sem hefur áhuga á starfi á þessu sviði. Um er að ræða 
hlutastarf.

Starfsmaðurinn  fer með framkvæmd byggingar- og 
skipulags skipulagsmála samkvæmt lögum og sinnir verk-
efnum í samstarfi við skipulags- og byggingarnefnd sveit-
arfélagsins sem starfar í umboði hreppsnefndar ásamt því 
að vinna náið með oddvita/sveitarstjóra.

Helstu verkefni:
• Móttaka skipulags- og byggingarerinda
• Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulagsnefndar
• Úttektir, mælingar og vettvangsathuganir
• Útgáfa byggingarleyfa, framkvæmdaleyfa og stöðuleyfa.
• Umsagnir vegna útgáfu rekstrar og/eða starfsleyfa  
• Yfirferð uppdrátta
• Skráning fasteigna og stofnun lóða.
• Umsjón með skjalavistun er varðar skipulags og 
 byggingarmál og tryggja virkni gæðakerfis  
 byggingarfulltrúa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Umsækjendur skulu fullnægja menntunar- og 
 hæfniskröfum 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 25. gr.  
 mannvirkjalaga nr. 160/2010.
• Þekking og reynsla af skipulags- og byggingarmálum  
 ásamt opinberri stjórnsýslu er æskileg. 
• Mikilvægt er að umsækjandi hafi iðnmenntun í 
 byggingariðnaði sem bakgrunn.
• Góðir samskiptahæfileikar eru nauðsynlegir.
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. 
Laun og önnur starfskjör eru samningsatriði. 

Nánari upplýsingar veitir oddviti í síma 566 7100.
Umsóknir ásamt fylgigögnum skal senda á netfangið: 
oddviti@kjos.is. 

Umsóknarfrestur er til 7. mars.

OPIÐ HÚS

GULLSMÁRI 5
201 KÓPAVOGUR

Góð 119.9 fm, 4 herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu lyftuhúsi í Smáranum. 
Yfirbyggðar svalir til suðurs með opnanlegum fögum. Mjög góð staðsetning 
á vinsælum stað.  Eignin skiptist í: forstofu, 3 svefnherbergi, stofu, eldhús, 
baðherbergi, sérgeymslu í sameign og bílskúr.  V. 51,5 m.
Opið hús fimmtudaginn 24. jan. milli kl.17:00 og 17:30
Nánari uppl. Hreiðar Levý, s.  661 6021,  hreidar@eignamidlun.is eða 
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. / sölustjóri s. 899 1882 eða thorarinn@
eignamidlun.is

119,9 m2

51,5 millj.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Glæsilegar íbúðir í hjarta  
Reykjavíkur
Íbúðarbygging með verslun  
og þjónustu á jarðhæð.

Afhending 15.til 28. febrúar
Stærðir 60 fm uppí 220 fm  

Verð frá : 43,9 millj.

OPIÐ HÚS

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 
jko@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími:
svan@miklaborg.is

Höfðatorg 
Bríetartún 9- 11    

105 Reykjavík

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Tæplega 160 fm mið sérhæð  
með bílskúr á Seltjarnarnesi
Fjögur góð svefnherbergi
Björt og vel skipulögð

Verð :

73,9 millj.

OPIÐ HÚS

 
170 Seltjarnarnes

Tilkynningar

Fasteignir


